
  

HOTĂRÂRE 
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Voicu 

Nicolae, înainte de expirarea duratei normale a respectivului mandat 
 

Consiliul Local Orășenesc Amara, întrunit în ședință ordinară 
Având în vedere : 
-demisia domnului Voicu Nicolae din funcția de consilier local al Consiliul 

Local Orășenesc Amara, înregistrată la Primăria Orașului Amara sub nr. 2505 din 
24.02.2020: 

-referatul constatator nr. 3048 din 03.03.2020, al Primarului și secretarului 
general al Orașului Amara,   

-raportul de avizare nr.45 din 09.03.2020 al Comisiei juridice și de 
disciplină, muncă și protecție socială;  

 Examinând : 
-prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6), (7), (10), (17) și (20) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,  
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,  
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art. 1 Se ia act de demisia domnului Voicu Nicolae din funcția de consilier 
local al Consiliul Local Orășenesc Amara, înregistrată la Primăria Orașului Amara 
sub nr. 2505 din 24.02.2020. 

 
Art. 2 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al 

domnului Voicu Nicolae, înainte de expirarea duratei normale a respectivului 
mandat, ca urmare a demisiei.  

 
Art. 3  Se declară vacant locul de consilier local orășenesc al domnului 

Voicu Nicolae, propus de Partidul Social Democrat-Organizația Județeană Ialomița 
și ales pe lista electorală a acestui partid politic.  
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Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data 

comunicării. 
 
Art. 5 Prin grija secretarului general al Orașului Amara, prezenta hotărâre va 

fi comunicată, spre știință, domnului Voicu Nicolae și Partidului Social Democrat-
Organizația Județeană Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul și la avizierul 
Primăriei Orașului Amara. 
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