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H O T Ă R Â R E A Nr. 26
din 30. 03. 2021
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local
a doamnei Borozsnyai Marta și vacantarea postului de consilier

Având în vedere faptul că, doamna Borozsnyai Marta, candidat pe lista PPMT la alegerile locale din
27.09.2020, validat în funcția de consilier local pentru Consiliul Local al Comunei Roșiori potrivit Încheierii
de validare a Judecătoriei Oradea, nr.2183/20 octombrie 2020 a depus la registratura primăriei comunei
Roșiori – Declarația de renunțare la mandatul de consilier local prin demisie, înregistrată sub nr.
718/03.03.2021.
Văzând referatul constatator pentru constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului doamnei
consilier local Borozsnyai Marta și vacantarea postului de consilier, înregistrată sub nr. 728/04.03.2021
semnat de primarul și secretarul general al comunei Roșiori.
Ținând cont de prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) și alin. (7) și (10) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 30 alin. 2 lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
a Consiliului Local al Comunei Rosiori, aprobat prin H.C.L. nr. 8 /05 11.2020.
În baza prevederilor art. 129 alin.(1), art.139, art.204 alin. (6), alin.(10) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al comunei Rosiori
HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se constată încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a doamnei
Borozsnyai Marta.
Art. 2. Se declară vacant locul deținut de aceasta în Consiliul Local al comunei Roșiori, precum și în
Comisia de specialitate.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează secretarului general al comunei
Roșiori.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Judecătoria Oradea, Primarul
comunei Roșiori, Instituția Prefectului - Județul Bihor, doamna Borozsnyai Marta și se aduce la cunoștință
publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet
www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE” precum și afișare la
afișierul primăriei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Kerecsenyi Emeric

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Varga Sandor

