
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş                         
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                               
                                                                                                                                                      

HOTĂRÂREA nr. 58
din 23 noiembrie 2020

                                                                                     
            Privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea perioadei normale, a
mandatului de consilier local al Consiliului Local al comunei Nădrag, al domnului Biriescu
Lazăr - Ioan

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere cererea înregistrată la Primăria Nădrag sub nr. 1853 din 20.11.2020,
prin  care    dl.  Biriescu  Lazăr  –  Ioan  solicită  demisia  din  funcţia  de  consilier  local  al
Consiliului Local al comunei Nădrag, din partea Partidul Social - Democrat ;
              Ţinând cont de referatul constatator nr. 1854 din 20.11.2020 prin care se constată
îndeplinirea  condiţiilor  legale  privind   încetarea  de  drept,  înainte  de  expirarea  perioadei
normale, a mandatului de consilier local al Consiliului Local al comunei Nădrag, al domnului
Biriescu Lazăr – Ioan ca urmare a demisiei,  şi declararea ca vacant a locului de consilier
local.
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local.
              Având în vedere prevederile  art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6),  alin (7) şi
alin. (17) din OUG 57 din 2019 Codul Administrativ.
              În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) din OUG 57 din 2019 Codul Administrativ.
              În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ.
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art. 1  Se constată încetarea de drept, începând cu data de 20.11.2020, înainte de
expirarea perioadei normale, a mandatului de consilier local al Consiliului Local al Comunei
Nădrag, al domnului Biriescu Lazăr – Ioan, din partea Partidului Social Democrat.
           Art. 2  Se constată faptul că începând cu data prezentei, este vacant locul de consilier
local al Consiliului Local al Comunei Nădrag, al domnului Biriescu Lazăr – Ioan, din partea
Partidului Social Democrat.
            Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9  voturi pentru.
            Art. 5   Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag.
- Judecătoriei Lugoj
- Afişare.

                                                                                                            Preşedinte şedinţă
                                                                                                           Linginari Puiu Ioan         

                                                                                                       
Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara



Consilier juridic: Wagner Marian


