
ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
COMUNA BĂ IT A DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la încetarea mandatului de consilier local 

a doamnei consilier PODINĂ MONICA-LOREDANA

Având în vedere demisia scrisă înaintată consiliului local al comunei Băița de sub Codru în 
data de 15 aprilie 2021,înregistrată la primăria comunei Băița de sub Codru sub nr. 778/15.04.2021, de către 
doamna consilier PODINĂ MONICA-LOREDANA-consilier PSD.

Având în vedere REFERAT CONSTATATOR cu privire la pierderea calității de consilier 
local al doamnei PODINĂ MONICA-LOREDANA-consilier PSD,întocmit de către primarul și secretarul 
comunei;

în temeiul art. 139, alin. (1 ),art. 204 aliniartul 2 litera”a”,aliniatul 6,7 și 17 și ale art. 196, alin. (1), lit. 
a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în M.O. al României nr. 555 din 5 iulie 2019;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru județul Maramureș,întrunit în ședință ordinară în data 
de 27 aprilie 2021,adoptă prezenta ;

HOTĂRÂRE:

Articolul 1.Consilier local al comunei Băița de sub Codrun ia act de încetarea de drept a man
datului de consilier local al doamnei PODINĂ MONICA-LOREDANA -consilier PSD, ca urmare a demisiei 
scrise a acesteia înaintată consiliului local al comunei Băița de sub Codru în data de 15 aprilie 2021 înregistrată 
la primăria comunei Băița de sub Codru sub nr. 778/15.04.2021.

Articolul 2.Se declară vacant mandatul de consilier local al comunei BAITA DE SUB CODRU, 
urmând ca după parcargerea tuturor etapelor prevăzute de lege, într-o ședință ulterioară de consiliu, să fie 
validat primul supleant de pe lista formațiunii politice al PSD.

Articolul 3.Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrative în termen 
de 10 zile de la comunicare.

Articolul 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prinpublicarea în Monitorul 
Oficial Local, afișarea la sediul instituției și se comunică prin grija secretarului general al comunei, în 
conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prefectului Județului 
Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și

- Primarului comunei
- Judecătoriei BAIA MARE
- doamnei PODINĂ MONICA-LOREDANA.

Baita de sub Codru
la 27.04.2021.
Nr.20.

RUS VASILE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Notă; Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, ___0 abțenere 0 voturii împotrivă,din
numărul de ___10__ consilieri prezenți.

Consilieri în funcție : 10


