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HOTĂRÂREA Nr. 44
din 30 iulie 2021
privind constatarea încetării, prin demisie a mandatului de consilier
local al domnului Lucaci Dorin-Cosmin-Dumitru
Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 30 iulie 2021;
Luînd act de demisia scrisă depusă la registratura primăriei comunei Recea de către domnul
consilier local și viceprimar Lucaci Dorin-Cosmin-Dumitru, cu nr. 6808 din 20 iulie 2021;
În baza Referatului constatator nr.6848 din 20 iulie 2021, întocmit și semnat de către
primarul și secretarul general al comunei Recea, potrivit art. 204 alin.(10) din OUG nr.57/2019,
privind Codul administrativ, modificată;
Existând referatul de aprobare al Primarului și raportul de specialitate al compartimentului de
resort, avizul secretarului şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.4;
În conformitate cu prevederile:
a) art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2) din Constituţia României,
republicată;
b) art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
c) art.204 alin.(2) litera a), alin.(3), alin.(6), alin.(10), alin.(20) și art.205 din OUG nr.57/2019,
privind Codul administrativ, modificată;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. a) şi ale art. 139 din Ordonanța de urgență
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA,
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:
Art.1. - Se constată încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de
consilier local al domnului LUCACI DORIN-COSMIN-DUMITRU, începând cu data depunerii
demisiei scrise cu nr. 6808 din 20 iulie 2021;
Art.2. – Funcția de consilier local al comunei Recea, cuvenită Partidului Național
Liberal, partidul pe lista căruia a fost aleasă persoana prevăzută la art.1, se vacantează la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş,
Dlui Lucaci Dorin-Cosmin-Dumitru, Partidului Național Liberal în vederea comunicării
primului supleant de pe lista de candidați pentru Consiliul Local al comunei Recea de la
alegerile locale din 27 septembrie 2020, care îndeplinește la această dată condiția de a fi
membru al partidului, Secretarului general al comunei Recea.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Iuliu-Ioan COLCER
Contrasemnează
Secretar General,
Maria PETRUȘ

Recea la 30 iulie 2021
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 13
Hotărâre adoptată cu: unanimitate

