
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin 

demisie, a mandatului de consilier local al domnului Dumitraș Daniel, 
precum şi vacantarea locului de consilier local 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, întrunit in 

ședința din data 12.07.2022, 
Având în vedere: 
- demisia din funcţia de consilier local a domnului Dumitraș Daniel cu nr. 8508/27.06.2022, 
- referatul constatator semnat de primar şi secretarul general al comunei Mihai Eminescu 

cu nr. 8641/30.06.2022, 
- referatul de aprobare al primarului comunei Mihai Eminescu,  
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu, 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), art. 204 alin. (2) lit. „a”, alin. (6), 

alin. (7) şi alin. (10) din Ordonanaţa de Urgenţă a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanaţa de Urgenţă a 
Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare   

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopta prezenta HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. Se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, 

a mandatului de consilier local al domnului Dumitraș Daniel. 
Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al domnului Dumitraș Daniel în cadrul 

Consiliului local al comunei Mihai Eminescu. 
Art. 2 Funcţia de consilier local al comunei Tarcău, cuvenită Partidului Social Democrat, 

partidul pe lista căruia a fost aleasă persoana prevăzută la art. 1, se vacantează la data intrării 
în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani în vederea exercitării controlului cu privire 
la legalitate,  

- Primarului comunei Mihai Eminescu,  

- d-lui Dumitraș Daniel, 

- Partidului Național Liberal, în vederea comunicării numelui primului supleant de pe 
lista de candidaţi pentru consiliul local al comunei Mihai Eminescu care îndeplineşte la această 
dată condiţia de a fi membru al partidului, 

- Consiliului Local al Comunei Mihai Eminescu, în vederea punerii în mişcare a 
procedurilor legale de validare a unui supleant pe funcţia vacantă de consilier local cuvenită 
Partidului Național Liberal. 

 
PRESEDINTELE ȘEDINȚEI, 

 
MARIAN-GABRIEL BORDIANU 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 

 

NR. HOTĂRÂRE: 127/ 12.07.2022 


