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JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL         

 

 HOTARAREA  

Nr. 98  din  23.07.2018  

cu privire la constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a  

dlui Campan Cosmin Calin Toma 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit, în şedinţă ordinara la data de 

23.07.2018 

                     In conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) lit. a) şi alin. (3), art. 12 alin. 1 si 2 

din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

                    Tinand cont de demisia depusa de dl. consilier local Campan Cosmin Calin Toma 

                    In baza referatului constatator nr. 8554/ 18.07.2018 prin care se propune sa se ia 

act si sa se constate incetarea de drept a mandatului de consilier local a dlui Campan Cosmin 

Calin Toma si sa se declare vacant locul acestuia in Consiliul Local Tautii Magheraus 

                         Luand in considerare prevederile art. 73 din Regulamentul de organizare si 

functionare a Consiliului Local Tautii Magheraus, aprobat prin HCL nr. 101/30.07.2016 

            În temeiul dispoziţiilor  art. 36 alin. 1, alin. 9, art. 45 alin (1) si a art. 115 alin 1 lit. b,  

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificarile ulterioare. 

               

HOTĂRĂŞTE: 
                       

              Art.1 Ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local a dlui Campan 

Cosmin Calin Toma. 

              Art.2  Locul ocupat de domnul  dl. Campan Cosmin Calin Toma in cadrul 

Consiliului Local al orasului Tautii Magheraus este declarat vacant. 

  Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se însărcinează  Secretarul orasului 

Tautii Magheraus. 

  Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei  Prefectului  Judeţul Maramureş 

- Primarului oraşului 

- Serviciul Financiar Contabil 

- Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului local 

Tautii Magheraus 

- Compartimentului Resurse umane 

- Dlui Campan Cosmin Calin Toma 

                                                                      

                                                                      Presedinte de ședință 

                                                                   Muresan Cosmin George 

 

                

                           

                                                                                                      Contrasemneaza Secretar 

                                                                                                         Bindila Calin Ioan   
 

 

 

 

 

Au fost prezenti  10  consilieri din 12  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                      

Nr .98/23.07.2018      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                        

 


