
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL COMUNEI SÂNTANDREI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 19 

din 20 februarie 2020 

 

privind încetarea de drept a calității de consilier local a doamnei Achim Daniela, înscrisă pe lista 

Partidului Național Liberal, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, 

ca urmare a demisiei 

Consiliul Local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința ordinară din data de 20 

februarie 2020, 

 Luând act de: 

- demisia din funcţia de consilier a doamnei Achim Daniela, înscrisă pe lista Partidului Național 

Liberal, înregistrată cu nr. 2434 din 20.02.2020; 

- referatul constatator, înregistrat sub nr. 2456/20.02.2020 prin care se propune adoptarea unei hotărâri 

prin care se ia act de încetarea de drept a calității de consilier local a doamnei Achim Daniela, înscrisă pe lista 

PNL, înainte de expirarea duratei normale a mandatului ca urmare a demisiei și vacantarea mandatului de 

consilier local; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Sântandrei nr. 2455/20.02.2020; 

- avizul consultativ al Comisiei Juridice; 

Ținând cont de prevederile: 

 - HCL Sântandrei nr. 2 / 27.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale 

din 05.06.2016 ce compun Consiliul Local al Comunei Sântandrei;  

- HCL Sântandrei nr. 7 / 11.07.2016 privind alegerea comisiilor de specialitate ale consiliului local;  

În conformitate cu prevederile: 

 - art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3, alin. (6), alin. (7), alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 

iulie 2019; 

 - Legii nr. 115 / 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 

Legii administraţiei publice locale nr. 21 5/ 2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393 / 

2004 privind Statutul aleşilor locali; 

 - art. 129 alin. (1) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

555 din 5 iulie 2019, cu 14 voturi „pentru”, fără voturi „împotrivă”, fără „abţineri”, din totalul de 14 consilieri 

prezenți la ședință,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se ia act de încetarea de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier local din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Sântandrei a doamnei Achim Daniela, aleasă în funcția de consilier din partea 

PNL, validată în această calitate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sântandrei nr. 2 / 27.06.2016 și 

se declară vacant locul de consilier local deținut de doamna Achim Daniela în Consiliul Local al Comunei 

Sântandrei. 

            Art.2. Constată încetarea calităţii de membru a consilierului local Achim Daniela în Comisia pentru 

prognoză și programe de dezvoltare economică, buget-finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și 

privat al comunei, gospodărire comunală, servicii, comerț, denumită pe scurt, Comisia de Buget Finanțe, aleasă 

prin Hotărarea nr. 7 din 11 iulie 2016. 

            Art.3. Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului - Județul Bihor______ Primar_______ 

Organizația Județeană PNL Bihor _______Doamna Achim Daniela_________Compartimentul Resurse 

Umane_____Biroul Finanțe – Contabilitate__________Dosar special şedinţă______Afișaj.         

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              CONTRASEMNEAZĂ 

 CONSILIER               SECRETAR GENERAL  

  Dorin Dumitru MĂRCUȘ                                      Dorina ILEA 

  

 


