
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL 
VINTILĂ  VODĂ 

 
H O T Ă R Â R E 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului  
CHEŞNOIU DANIEL 

 
 

 Consiliul Local al Comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău ; 

 

  Având  în vedere :                   
   - referatul constatator, întocmit de primarul şi secretarul general al comunei 
Vintilă Vodă, înregistrat sub nr.6134/21.11.2019, prin care se propune adoptarea 
unei hotărâri privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului  
CHEŞNOIU DANIEL ; 

 - demisia domnului Cheşnoiu Daniel, din funcţia de consilier local, 
înregistrată sub nr.5756/01.11.2019;  

 -rapoartele  de  avizare  ale   comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului 
local al  comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău ; 
 - prevederile art.204 alin.(2) lit.a), alin.(6), (7), (10) şi (17) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 - H.C.L. nr.23/24.06.2016 privind  validarea mandatelor consilierilor aleşi în 
Consiliul Local al  comunei Vintila  Voda , judetul Buzau  
 - H.C.L. nr.27/24.06.2016 privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local comunei Vintilă Vodă , judeţul Buzău, pe 
principalele domenii de activitate; 
   -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
  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.  (1)Se constată încetarea de drept a  mandatului  de consilier local al  
domnului Cheşnoiu Daniel,  înainte de expirarea  duratei normale a  mandatului 
în cadrul Consiliului Local al Comunei Vintilă Vodă, judetul Buzău, ca urmare  a  
demisiei acestuia . 
            Art.2.  Se declară  vacant  locul domnului consilier  Cheşnoiu Daniel din  

Consiliul Local al comunei Vintilă  Vod, judeţul Buzău, care a  candidat pe lista 
Partidului  Social Democrat  la alegerile   locale din  data  de  5 iunie  2016. 
   Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al 
U.A.T. comuna Vintilă Vodă, Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău, Primarului 
comunei Vintilă Vodă, domnului Cheşnoiu Daniel şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin afişare pe pagina de internet la adresa www.primariavintilavoda.ro 

         

         NR. 54 

 

         VINTILĂ  VODĂ, 29 NOIEMBRIE 2019 

 

     Preşedinte  de şedinţă,                                      Contrasemnează, 

            Consilier ,                                                  Secretar general U.A.T., 

 

      GĂINUŞĂ DUMITRU                                           LUNGU MIHAELA  
 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa 
ordinară din  29 NOIEMBRIE 2019, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1)  din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de 10  voturi pentru:-voturi  împotrivă;-abţineri  din numărul  total  de 10  
consilieri  locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi  la sedinţă. 


