
           
 

 

          HOTĂRÂREA  Nr.__19_ 

Din 27.05.2021 
privind încetarea mandatului de consilier al domnului Maricel SCARLAT si 

vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Liești 

 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:                  5148/G/26.05.2021                                        

   

            Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit în ședința extraordinară din data de  

27.05.2021;  

  Având in vedere : 

- Referatul  de  aprobare  înregistrat  sub  nr.   5148  /26.05.2021 întocmit de Primarul 

comunei Liești, in calitate de inițiator al proiectului de hotărâre; 

- Referatul Constatator nr.   5144 /26.05 .2021 , semnat de primarul  şi secretarul general al 

comunei Liești; 

- Raportul  de specialitate  întocmit de secretarul general al comunei Liești,  

nr.5149/G/26.05.2021 

- Demisia  înregistrată sub nr. 5122 /G/ 25.05.2021 a domnului  Maricel SCARLAT, din 

funcția de consilier local, ales pe listele Partidului Național Liberal; 

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate înregistrate cu nr.330/19.02.2021  

Având in vedere dispozițiile art.204 alin.(2) lit. a),alin.(3),(6),(7),(10) si (17) din 

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările 

si completările ulterioare; 

 Având   in   vedere   dispozițiile   Legii   nr.24/2000,privind   normele   de   tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative,republicata, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 In temeiul art.139 alin.(1) si ale art. 196 alin.(1) ,lit. a) din Ordonanța de Urgenta a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările si completările 

ulterioare;  

 

 

H O T Ă RĂ Ș T E : 

 

Art.1.   Consiliul   Local   Liești   ia   act  cu  privire  la  încetarea înainte de expirarea 

duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Maricel 
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SCARLAT, ales pe lista Partidului Național Liberal; 

 

Art.2.   Se declara vacant locul deținut de consilierul local Maricel SCARLAT  in cadrul 

Consiliului Local Lieștii, județul Galați; 

 

Art.3.   De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Secretarul general al comunei Liești. 

 

Art.4.   Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul general al 

comunei. 

 

 

 

 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             Contrasemnează,  

         

      Valentin CONSTANTIN               Secretar general , 

                                

          Vasile  AVADANEI    

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


