
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA PĂDURENI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI 

 HOTĂRÂREA nr. 34 /2021
privind încetarea mandatului de consilier local al domnului  COZMA

GEORGEL si vacantarea unui post de consilier  local din cadrul Consiliului
Local al comunei  Pădureni  judeţul  Vaslui 

Având în vedere : 
•  Avand  in  vedere  Referatul   constatator   inregistrat  sub  nr.  3718  din
23.08.2021 întocmit de Primarul comunei  Pădureni in calitate de initiator al
proiectului de hotarare; 
• Avand in vedere Raportul de  specialitate intocmit de secretarul general al
Primariei comunei  Pădureni inregistrat sub  nr. 3728/24.08.2021; 
•  Avand in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor  de specialitate  al
Consiliului Local Pădureni  ;  
•  Avand in vedere dispozitiile  art.  204 alin.(2) lit.f  ),alin.(8),(9),(10)  din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57 privind Codul Administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare; 
• Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000,privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative,republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare; 
• În temeiul  prevederilor art.139 alin.(1) si  ale art.  196 alin.(1) ,lit.a)din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57 privind Codul Administrativ,cu
modificarile si completarile ulterioare;  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI

HOTĂRĂŞTE:

             Art.1 Consiliul Local  Pădureni  ia act cu privire la incetarea de drept,
inainte  de  expirarea  duratei  normale,  prin  imposibilitatea  exercitării
mandatului  pe o perioadă mai mare de 6  luni  consecutive,  cu excepţia
cazurilor  prevăzute  de  lege  a  mandatului  de  consilier  local  al  domnului
COZMA GEORGEL  ales pe lista PNL,  filiala Vaslui ;



              

               Art.2 Se declară vacant locul detinut de consilierul local  COZMA
GEORGEL in cadrul Consiliului Local  Pădureni , judetul Vaslui ; 
             
               Art.3 De indeplinirea prezentei hotarari raspunde Secretarul general al
comunei Pădureni. 
               Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestata potrivit prevederilor Legii
Contenciosului  Administrativ  nr.  554/2004,  cu  modificările  si  completările
ulterioare. 

               Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:

-  Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui;
-  Primarului comunei Pădureni, judeţul Vaslui;
-  Judecătoriei municipiului Huşi, Judeţul Vaslui; 
-  Domnului Cozma Georgel . 

Pădureni, 24 august 2021
 

        

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier Local 
PASCAL COSTICĂ 
                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                              Secretar gen. U.A.T. PĂDURENI 
                                                                                                                 Munteanu Mirela 

                                   

                  

                               

        
Adoptata astazi  24.08.2021 în sedinţă  ordinară
Cu un numar de  .....11..  voturi”pentru”, din  .....12....... consilieri prezenti la sedinta.




