
Pagina 1 din 1 
 

                   R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂRE 
privind constatarea încetării de drept, prin deces, a mandatului de consilier local 
al domnului Ivașcu Petre, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul 

Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău 
 

Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul constatator, înregistrat cu numărul 8094/6 decembrie 2019;  
- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Glodeanu Sărat, înregistrat sub numărul ___/_______ 2019; 

- prevederile art. 204 alin. (2) lit. l), alin. (6) și alin. (10) coroborate cu dispozițiile art. 601 
alin. (2) și art. 602 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1), alin. (3)  lit. i) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Consiliul local al comunei Glodeanu Sărat ia act cu privire la încetarea de drept, înainte 
de expirarea duretei normale, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Ivașcu 
Petre, ales pe lista de candidați a PSD – Partidul Social Democrat. 
Art.2 Se declară vacant locul de consilier local deținut de consilierul local Ivașcu Petre în 
Consiliul local al comunei Glodeanu Sărat și în Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, 
protecție socială, activități sportive și de agrement, precum și de validare, acesta urmând a fi 
completat cu supleantul de pe lista Partidului Social Democrat care prezintă acceptul 
partidului și care va fi validat de către comisia de validare din cadrul Consiliului local. 
Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 
Comunei Glodeanu Sărat, Compartimentului financiar-contabil și Instituției Prefectului 
Județului Buzău, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului general al 
UAT Glodeanu Sărat, județul Buzău. 
 
Nr. 59/6 decembrie 2019 
 
            INIȚIATOR,                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
         Primar,                               Secretar general UAT,
   Neculai STOICA                                      Corina CAZACU    
 


