
 

 

HOTĂRÂRE 
 
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale  a mandatului, a 

mandatului doamnei consilier local Stamate Laura Elena 

 

 

Consiliul Local Dor Mărunt întrunit în şedinţa ordinară la data de 29 ianuarie 2021 

 

Având în vedere:  
 

• demisia doamnei consilier local Stamate Laura Elena, înregistrată la Primăria Dor Mărunt 

cu nr. 210/18.01.2021; 

• referatul de aprobare al primarului comunei Dor Mărunt nr. 40/18.01.2021;  
• referatul constatator întocmit de secretarul general al comunei Dor Mărunt, cu privire la 

constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a unor mandate de 

consilieri locali, înregistrat cu nr. 41/18.01.2021; 

• Avizul favorabil al Comisiei juridice și de disciplină a Consiliului local Dor Mărunt 

înregistrat cu nr. 133/29.01.2021; 

• H.C.L. Dor Mărunt nr. 60/2020 privind alegerea președintelui de ședință; 

• Ordinul Prefectului județului Călărași nr. 557/26.10.2020 privind constatarea indeplinirii 

condițiilor legale de constituire a Consiliului local Dor Mărunt; 

• prevederile art. 204 alin. 2 lit. a), art. 204 alin. 3, art. 204 alin. 6, art. 204 alin. 7, art. 204 alin. 

10, art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

expirarea duratei normale a acestuia, a doamnei Stamate Laura Elena.  
Art.2. Se declară vacant locul de consilier local deținut doamna  Stamate Laura Elena 

în Consiliul local Dor Mărunt, jud. Călărași, din partea Partidului Social Democrat.  
Art.3 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor și 

instituțiilor interesate. 

 
                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

             Ion SIMION     

                                                                                                                

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL  

                                               L.S.                                        Constantin Alecsandru VĂTAFU 

    

 

 

Nr. 2 

 Dor Mărunt, 29 ianuarie 2021 

 

Adoptată cu un număr de 12 voturi ”pentru” din totalul de 12 consilieri prezenți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


