
 
 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL 

COMUNA PREUTEŞTI 
 

  
HOTĂRÂRE  

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local  
Adăscăliței Ioan  

 
         Consiliul local al comunei Preutești, județul Suceava 
         Având în vedere : 

- referatul constatator înregistrat sub nr. 11090 din 26.02.2021 prin care se constată că faptul că domnul 
consilier  Adăscăliței Ioan, a demisionat din funcția de consilier local; 

       -     referatul de aprobare al primarului comunei Preutești  în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr.11092 
 din 26.02.2021;  
       -     raportul  Secretarului general al comunei Preutești  înregistrat sub  nr.11109 din 15.03.2021; 
       -     Avizul  Comisiei  de specialitate  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
 administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi 
 turism  înregistrat sub nr.11120  din 16.03.2021; 
       -    Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, 
 culte, protecţie copii înregistrat sub  nr.11122 din 16.03.2021; 
       -    Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
 drepturilor cetăţenilor înregistrat sub  nr.11123 din 16.03.2021; 
        Luând act de demisia depusă  de către domnului consilier Adăscăliței Ioan, înregistrată sub nr. 11089 din 26 
februarie 2021;                                               
         În conformitate cu prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6), alin. (7),  alin. (10), alin. (17 ) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
         Tinând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
           În temeiul prevederilor  art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
Art.1. Consiliul Local al Comunei Preutești ia act de demisia domnului Adăscăliței Ioan,  ales consilier local la 
alegerile locale din 27 septembrie 2020 pe lista de candidaţi a Partidului Național Liberal şi se constată încetarea de 
drept a mandatului său, înainte de data expirării duratei normale. 
Art.2. Se declară vacant locul ocupat de domnul Adăscăliței Ioan  în cadrul Consiliului Local al Comunei Preutești. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al comunei Preutești, în termenul 
prevăzut de lege, Primarului comunei Preutești,  Instituţiei Prefectului  Județului  Suceava, Judecătoriei Fălticeni şi 
domnului  Adăscăliței Ioan 
 
 

Preşedinte de şedinţa, 
Cerbu Silvia 

 
                          Contrasemnează : 
                      Secretar general comuna Preutești  
                                                          Iațcu Emilia 
Preuteți, 16.03.2021 
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