
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 10 din 26.02.2020 

prin care se ia act de încetarea de drept a funcției de consilier local a domnului Suciu Flavius 

Viorel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei 

 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de 

26.02.2020: 

     Având în vedere :  

 expunerea de motive a d-lui primar ing. Bunescu Virgil: 

 prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) și alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,; 

 demisia din funcția de consilier local prezentată de d-nul Suciu Flavius Viorel și înregistrată sub  

nr. 794/28.01.2020; 

 referatul constatator întocmit de primarul și secretarul comunei Giarmata; 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administraţia publică ;  

 avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Giarmata; 

      În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 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. Se ia act de încetarea de drept a funcției de consilier local a domnului Suciu Flavius 

Viorel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului  ca urmare a demisiei. 

  ART. 2.  Se decară vacant locul ocupat de domnul Suciu Flavius Viorel în cadrul Consiliului 

Local al Comunei Giarmata, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului Social 

Democrat. 

   ART. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 13 voturi „pentru”, 0 „abțineri”,                           

0 „împotrivă”. 

 ART. 5. Prezenta hotărâre se comunică : 

 Instituției Prefectului -  Județul Timiș; 

 Primarului Comunei Giarmata; 

 Serviciul Contabilitate, buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale, Taxe și Impozite  

din  cadrul  Primăriei  Comunei  Giarmata; 

 Compartimentului Stare Civilă, Resurse Umane din cadrul Primăriei Comunei Giarmata; 

 domnului Suciu Flavius Viorel; 

 se va afișa. 

   

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                    SECRETAR                                

                ADAMESCU FLORINEL                                                      GHERMAN SORINA-ANA    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 

 

 



 

 

 

 

 

       

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 

…/2019 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) …/…/2019  

2 Comunicarea către primarul comunei2) …/…/2019  

3 Comunicarea către prefectul județului3) …/…/2019  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …/…/2019  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) …/…/2019  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz …/…/2019  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 

simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 

face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 

publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 


