
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHĂILEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 
prin care se ia act de constatarea încetării de drept a mandatului 

de consilier local al domnului Tudor Ion, înainte de expirarea 
duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului 

consilierului local în cadrul Consiliului Local al comunei Mihăilești 

 
 

Consiliul Local al comunei Mihăileşti,  judeţul Buzău 

Având în vedere: 
 referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat sub nr. 5181 din 

06.09.2022, 
 referatul constatator intocmit conform art. 204 alin. 10 din OUG nr 

57/2019 privind Codul administrativ, inregistrat sub nr. 5179 din 06.09.2022, 

 raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5351 din 08.09.2022, 
 avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mihailesti                                                             

 prevederile art. 204 alin. 2 lit l. alin 6 si alin 10 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;  

În temeiul art 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 (1) Se ia act de constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier local al domnului Tudor Ion - consilier local ales din partea Partidului 
Social Democrat înainte de expirarea duratei normale a acestuia ca urmare a 

decesului acestuia in data de 04.09.2022. 
        (2) Se declară vacant locului consilierului local în cadrul Consiliului 

Local al comunei Mihăilești. 
Art.2 Secretarul general al comunei Mihailesti va comunica prezenta 

hotărâre autorităţilor, persoanelor fizice şi juridice interesate.  
             

Preşedinte de sedinţă, 
Daniela NAN 

 

 
Contrasemnează, 

 Secretar general al comunei 

                                           Violeta – Adelina TUDOSE 
 

 

Mihăileşti  

21.09.2022 

Nr.61 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta ordinară din data 

de 21.09.2022 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ cu un număr de _9_ voturi pentru, _0_ voturi împotrivă şi _0_ abţineri din 
numărul total de 11 consilieri in funcţie şi _9_ consilieri prezenţi la şedinţă.  


