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HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului de consilier local al domnului Abdula Edvin 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de 10.02.2020,  

 Având în vedere:  

- referatul constatator nr. 1710/03.02.2020 întocmit de secretarul general al oraşului 

Techirghiol, cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 

mandatului de consilier local al domnului Abdula Edvin;  

- referatul de aprobare nr. 1711/03.02.2020 la proiectul de hotărâre privind constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului 

Abdula Edvin;  

Luând în considerare:  

- solicitarea domnului Abdula Edvin privind încetarea mandatului de consilier local înainte 

de termen, prin demisie, înregistrată la registratura Primăriei Oraşului Techirghiol cu nr. 

1686/03.02.2020;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Techirghiol nr. 2/24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor locali;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f, 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,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

  Art. 1. În conformitate cu dispoziţiile art. 204 alin. 6 şi ale art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local Techirghiol constată încetarea de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului EDVIN 

ABDULA, prin demisie, conform prevederilor art. 204 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, începând cu data de 03.02.2020.  

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local din partea Partidului Naţional Liberal 

deținut de domnul EDVIN ABDULA.  

Art.3 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica instituţiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 
 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 14 consilieri în funcţie . 

  

 Techirghiol, astăzi – 10.02.2020. 

 Nr. 28. 
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