ROMÂNIA
CONSILIUL LOCALL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept, prin demisie,
a mandatului de consilier local al domnului Toma Gabriel Duță,
precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local Grindu
Nr.35 din 23.12.2020.

Consiliul local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
Analizând:
- demisia din funcția de consilier local a domnului Toma Gabriel Duță din partea Partidului
Național Liberal, înregistrată sub nr.2642 din 21.12.2020;
În conformitate cu :
- prevederile art.204, alin.(2), lit.” a “, alin.(6), alin.(10) și alin.(17) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere :
- referatul constatator înregistrat sub nr.2663 din 23.12.2020 întocmit de primarul comunei
Grindu și secretarul general al comunei prin care se propune a se lua act de demisia domnului Toma
Gabriel Duță;
- avizul de legalitate nr.35 din 23.12.2020 emis de secretarul general al comunei;
- avizul comisiei de specialitate, nr.___din___________;
În temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Consiliul local Grindu constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei
normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Toma Gabriel Duță ales pe lista
de candidați a Partidului Național Liberal.
Art.2. Se declară vacant locul deținut de consilierul local Toma Gabriel Duță în Consiliul
local Grindu și în Comisia de specialitate, acesta urmând a fi completat cu supleantul de pe lista
Partidului Național Liberal care prezintă acceptul partidului.
Art.3.(1). Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, Judecătoriei Urziceni și primarului comunei Grindu pentru
luarea la cunoştinţă, prin grija secretarului general al comunei Grindu.
(2). Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Trîmbițașu Marian
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HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept, prin demisie,
a mandatului de consilier local al domnului Toma Gabriel Duță,
precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local Grindu
Consiliul local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
Analizând:
- demisia din funcția de consilier local a domnului Toma Gabriel Duță din partea Partidului
Național Liberal, înregistrată sub nr.2642 din 21.12.2020;
În conformitate cu :
- prevederile art.204, alin.(2), lit.” a “, alin.(6), alin.(10) și alin.(17) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere :
- referatul constatator înregistrat sub nr.2663 din 23.12.2020 întocmit de primarul comunei
Grindu și secretarul general al comunei prin care se propune a se lua act de demisia domnului Toma
Gabriel Duță;
- avizul de legalitate nr.35 din 23.12.2020 emis de secretarul general al comunei;
- avizul comisiei de specialitate, nr.16 din 12.01.2021;
În temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1. Consiliul local Grindu constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei
normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Toma Gabriel Duță ales pe lista
de candidați a Partidului Național Liberal.
Art.2. Se declară vacant locul deținut de consilierul local Toma Gabriel Duță în Consiliul
local Grindu și în Comisia de specialitate, acesta urmând a fi completat cu supleantul de pe lista
Partidului Național Liberal care prezintă acceptul partidului.
Art.3.(1). Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, Judecătoriei Urziceni și primarului comunei Grindu pentru
luarea la cunoştinţă, prin grija secretarului general al comunei Grindu.
(2). Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Frunză Nicolaie
Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar general al comunei Grindu
Ene Tudora
Nr.1.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 19.01.2021.
Adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, - .voturi împotrivă,..-...abţineri
Nr consilieri în funcţie ………………….....11
Nr consilieri prezenţi…………………….... 9
Cvorum necesar adoptării HCL….……. . 6, conf.art.139, alin.(1)din Codul Administrativ.

