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H O T Ă R Ă R E 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Drimbea 
Pavel-Ovidiu, precum şi vacantarea locului de consilier local 

 
 

 Având în vedere: 
  - demisia din funcția de consilier local a domnului Drimbea Pavel-Ovidiu, înregistrată la 
comuna Țețchea cu nr. 74/P din 08.02.2021, 
             - referatul constatator privind încetarea de drept a calității de consilier local  a domnului 
Drimbea Pavel-Ovidiu și vacantarea locului de consilier local, urmare a demisiei, semnat de primarul 
și secretarul general al comunei Țețchea,  înregistrat cu nr. 74/P din 10.02.2021, 
 Văzând votul  consilierilor în funcţie prezenţi, 
 In baza prevederilor: 
              - art. 204 alin. (2) lit. a) și alin. (3, 6, 7, 10, 15, 17, 20) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 Consiliul local al comunei Ţeţchea, 
 
 

H O T Ă R Ă ŞT E : 
 
 
 Art.1. Consiliul local al comunei Țețchea constată încetărea de drept a mandatului de consilier 
local al domnului Drimbea Pavel-Ovidiu, precum şi vacantarea locului de consilier local.  
 Art.2. De la data încetării mandatului, consilierul local 
     a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedinţele 
autorităţii deliberative din care face parte; 
     b) nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor autorităţii deliberative din care face parte, 
precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta; 
     c) nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează secretarul general al 
comunei Țețchea. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului gener5al al comunei, cu: 
   - Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
   - primarul comunei Ţeţchea; 
   - Judecătoria Aleșd 
   - Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local. 
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