
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local

Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ; 
Având în vedere:
- referatul constatator, înregistrat sub nr. 9017 din 08.12.2021;
-  raportul  de  avizare  nr.  9245 din  20.12.2021,  al  comisiei  pentru  programe  de  dezvoltare

economico-socială,  buget,  finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  comunei,  agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului, turism, servicii şi comerţ  a Consiliului local al comunei Șaru Dornei,
jud. Suceava;

- raportul de avizare nr. 9246 din 20.12.2021, al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, sport, culte, protecţie copii  a Consiliului local al comunei
Șaru Dornei, jud. Suceava;

-  raportul  de avizare nr.  9247 din  20.12.2021 al  comisiei  pentru administraţie publică  locală,
juridică şi  de disciplină, amenajarea teritoriului  şi  urbanism, apărarea ordinii  şi  liniştii  publice, a drepturilor
cetăţenilor a Consiliului local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;

Ținând  seama  de  prevederile  art.  6  alin.  (3)  și  art.  30  alin.  (1)  litera  ”c”  din  Legea
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

În  baza  solicitării  nr.  23  din  08.12.2021  a  Partidului  Uniunea  Salvați  România,  filiala
Suceava, de  înlocuire a doamnei MIUȚĂ MELANIA, ca urmare a pierderii calității de membru, prin
demisia din partidul USR;

Având în vedere prevederile art. 204 alin. (2) lit. j), art. (8), art. (9) și art. (12) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În  temeiul  129  alin.  (1)  și  art.  196  alin.  (1)  litera  ”a”  din  OUG nr.57/2019  privind  Codul
Administrativ,  publicată în Monitorul  Oficial  al  României  nr.  555 din 05.07.2019,  cu modificările  și
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se ia act de pierderea calității de membru al Partidului Uniunea Salvați România a
d-nei MIUȚĂ MELANIA, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Șaru Dornei.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituţia Prefectului- judeţul Suceava;
- Primarul comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;
- D-na MIUȚĂ MELANIA

        Președinte de ședință    
  Patricia-Alexandra BUZILĂ                             

Contrasemnează,
                                                                                          p. Secretarul general al comunei,
                                                                                                    Inspector,   Andrei Georgeta 
Şaru Dornei, 22.12.2021.
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