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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul a 16 consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR. 02  
privind constatarea incetării de drept a unui mandat de consilier local și 

vacantarea acestuia  

 

 

         Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

 

          Având în vedere: 

• Cererea nr. 26543 din 28.12.2020 a d-nului Boeru Sergiu privind 

depunerea demisiei din funcția de consilier local al Consiliului Local al 

Municipiului Husi ; 

• Referatul constatator nr. 26609 din 29.12.2020 privind constatarea 

incetării de drept a unui mandat de consilier local și vacantarea acestuia, 

elaborat de primarul municipiului Huși și secretarul general al 

municipiului Huși; 

• Referatul de aprobare al primarului municipiului Huși nr. 26610 

din 29.12.2020; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr. 40 din 

04.01.2021; 

• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti; 
            În conformitate cu prevederile art. 204 alin.(2) lit.a), alin.(6), alin.(7) și 

alin.(17), art. 122 și art.129 alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

          În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
            Art.1.Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier, în 

cadrul Consiliului Local al municipiului Huși,județul Vaslui, a domnului 

Boeru Sergiu, ales pe lista de candidați ai Partidului Social-Democrat la 
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alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului, prin demisie. 

 

            Art.2.Se declară vacant mandatul de consilier local ocupat de 

persoana menționată la art.1. 

 

             Art.3. Hotărârea intră în vigoare în conformitate cu prevederile 

art.199 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
            Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huși . 
 

 

                                                                                         HUŞI, 05 ianuarie 2021    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Radu  Bobârnat                                                              Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 


