
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 71/2022
PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT

INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE ,PRIN DEMISIE,
A MANDATULUI DE VICEPRIMAR AL DOMNULUI LEUCIAN SORIN-ADRIAN,

PRECUM SI VACANTAREA FUNCTIEI DE VICEPRIMAR AL COMUNEI TOMESTI

    
               Consiliul local al comunei Tomesti  ,judetul Hunedoara;
                Tinand cont de demisia domnului Leucian Sorin-Adrian,din functia de viceprimar , inregistrata 
la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 1057  din 31.10.2022;
                 Având în vedere proiectul de hotarare nr. 68/01.11.2022  initiat de primarul comunei Tomesti, 
dl. Vasiu Adrian-Viorel precum si referatul de aprobare  nr. 3/72  din 01.11.2022  a Primarului comunei 
Tomesti  prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept inainte 
de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de viceprimar al domnului Leucian Sorin-Adrian, 
precum si vacantarea locului de viceprimar   ;             
                In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/72 din 01.11.2022 precum si in baza avizului 
favorabil al comisiei  de specialitate pentru administratie publica locala,juridica, apararea ordinii si linistei 
publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/74  din 17.11.2022 ;
                 În temeiul prevederilor art. 129, alin.1,alin. 2 lit .a , art.160 alin. 1, lit.a, alin.2  si art.196 alin.1, 
lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare , 

HOTARASTE :

      Art. 1.  Se constata incetarea  de drept inainte de expirarea duratei normale , prin demisie , a 
mandatului de viceprimar al domnului Leucian Sorin-Adrian, incepand cu data de  01.11.2022 .
      Art. 2. Se declara vacanta functia de viceprimar al comunei Tomesti, judetul Hunedoara.
      Art.3 - Prezenta hotărâre  poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările si completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secţia Contencios 
Administrativ.
      Art.4. –Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
- Primarului Comunei Tomesti;
- domnului Leucian Sorin-Adrian. 

         

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                            CONTRASEMNEAZA
Borza Traian                                                                        SECRETAR GENERAL

                                                         GIURGIU SANDA

Tomesti 17.11.2022

Notă:     Numar consilieri prezenti ____9___din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
              Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate simpla art 5 lit _ee_) ( voturi necesare  _5__)
              Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis,  cvorumul fiind de: ___9__ voturi „pentru”  ;   __-
_voturi „împotrivă”, ______abţineri .



PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE 
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 71/2022

Nr
.

crt
.

Operaţiuni efectuate
Data

ZZ/LL/AN

Semnătura
persoanei

responsabile să
efectueze procedura

0 1 2 3

1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului 
administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu 
majoritate:

17.11.2022

 x simplă □ absolută □ calificată
Art.5 lit. ee)
Voturi 
pentru:__9_
Voturi 
împotrivă:-_
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___

Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:___
Voturi 
împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

Art.5 lit. dd)
Voturi 
pentru:___
Voturi 
împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

2 Comunicarea către primar 22.11.2022
3 Comunicarea către prefectul judeţului 22.11.2022
4 Aducerea la cunoştinţa publică 22.11.2022

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual

22.11.2022

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz

22.11.2022


