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HOTĂRÂREA   Nr. 59  / 31 august 2020  

Privind constatarea  încetării de drept, prin demisie a mandatului  domnului consilier  Danciu 
Abraham Vasile –Cristian si   vacantarea   postului   de consilier local  

 
Consiliul Local al comunei Cicârlău, judetul Maramures, întrunit în sedință ordinara în data de  31 

august 2020  analizând temeiurile juridice,respectiv  prevederile : 
a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare;  
       d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;  
       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă  pentru eleborarea actelor 
administrative ;  

      f) art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
Luând act de :  

-  Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Cicârlău , însotit de referatul constatator nr. 
4476/2020 si  raportul compartimentului de resort nr. 4503/2020< 
-  Demisia din functia de consilier local a domnului DANCIU -ABRAHAM VASILE -CRISTIAN  , 

înregistrată în data de 20  august  2020   sub nr. 4441  ;  
     În temeiul : art. 139 alin 1, art. 196 alin 1, lit a art. 204 alin 2, lit a, alin 3, alin 6, alin 7, alin 10   
din OG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare   

HOTĂRĂSTE 

   Art. 1   Se constată încetarea  de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier local al 
domnului DANCIU -ABRAHAM VASILE -CRISTIAN  . 

Art. 2 Se declară vacant   locul  de consilier local în cadrul Consiliului Local Cicârlau ocupat de 
către domnul DANCIU- ABRAHAM VASILE -CRISTIAN  .  

Art.  3   Prezenta hotărâre se comunică: 
          -    Prefecturii Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate   

                  -    Primarului comunei Cicârlău, 
          -    domnului DANCIU- ABRAHAM VASILE- CRISTIAN   
          -    Secretarului general al comunei pentru aducere la cunostiintă publică  
          -    ALDE , Organizatia judeteană  Maramures 
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Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 31 august   2020, cu 
următoarele voturi: 

Total consilieri locali  12 
Nr. consilieri prezenti  10 
Voturi pentru    10 
Voturi împotrivă  

 
 


