
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI OLTINA 

 

HOTARÂREA 

nr. 16 din 20 mai 2019  

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Nicoleta ANANE 

 
 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)    art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d)    art. 20 și art. 21, din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

e)    art. 9 alin. (2) lit. a) și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;   

Ținând cont de: 

- Demisia doamnei Nicoleta ANANE din funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei 

Oltina înregistrată sub nr. 1404/07.05.2019; 

luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Oltina, în calitatea sa de inițiator 

b) referatul constatator nr. 1521/14.05.2019 semnat de primarul și secretarul comunei Oltina 

c) raportul comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă și 

protecție socială, protecția copiilor și tineret 

 In temeiul art. 45 alin. (1) și cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLTINA,  întrunit în ședința ordinară din data de 20 mai 

2019, adoptă prezenta hotărâre 
 

Art. 1 – Se ia act de demisia doamnei Nicoleta Anane din funcția de consilier local și se constată încetarea 

de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Oltina al acesteia, ca urmare a 

demisiei. 

Art. 2 - Locul ocupat de doamna Nicoleta Anane in cadrul Consiliului local al comunei Oltina se declară 

vacant, urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului National Liberal. 

Art. 3 - Secretarul comunei Oltina va înainta Comisiei de validare  a mandatelor de consilier din cadrul 

Consiliului Local al comunei Oltina, nominalizata prin HCL nr. 1/26.06.2016,  documentaţia în vederea validării 

mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista Partidului National Liberal. 

            Art. 4 - Hotărârea intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2), art. 49, alin. (1) şi 

ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare, la: Instituţia Prefectului judeţul Constanţa, Primarul comunei Oltina, Comisia de validare a mandatelor 

de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Oltina, Doamnei Nicoleta Anane, Compartimentului 

Buget, finanţe, impozite şi taxe locale și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet la 

adresa:  www.comunaoltina.ro; 

 

 

   

                                                                                                                                                          

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 …………………………….……… 

                  Ionel GHERGIC 

Contrasemnează, 

SECRETARUL COMUNEI, 
 

 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 


