
R O M ÂN I A 

JUDEȚUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

 CORNEȘTI 

 

HOTĂRÂREA 

 NR. 11 din 25.02.2021 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local  al domnului BADEA 

Nicolae Marin  

 

        Consiliul Local al comunei Cornești . 

Având în vedere : 

- Prevederilor art.129 alin.(1) alin.(14), art.197 alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5) , art.199 alin.(1)- 

(2), art.200, art. 204 alin. (2) lit. a)  alin. (6) alin. (7) alin.10 alin.15 și  alin. (17), art.243   din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c” , art. 40 -42, art.46  din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- demisia din funcția de consilier local  a domnului BADEA Nicolae Marin înregistrată cu nr. 

461/15.01.2021; 

-Referatul constatator nr.528/18.01.2021 al primarului comunei Cornești și al secretarului 

General al comunei  Cornești ; 

- Avizul consultativ al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local Cornești; 

        În temeiul art.136 alin.(1) si (2) art.139 alin. (1)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI adoptă prezenta hotărâre : 

 

 

         Art. 1. Se ia act de demisia din funcția de consilier local  a domnului BADEA Nicolae 

Marin , ales consilier local la alegerile locale din 27 septembrie 2020 pe lista de candidați a 

Partidului Național Liberal (PNL) și se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local 

în cadrul Consiliului Local Cornești. 

         Art.2 . Se declară vacant locul de consilier local ocupat de dl. BADEA Nicolae Marin în 

cadrul Consiliului Local al comunei Cornești, urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista 

Partidului Partidului Național Liberal (PNL). 

         Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa,primarului comunei, Judecătorie Târgoviste, Partidului Național 

Liberal (PNL)şi supleantului de pe lista Partidului Partidului Național Liberal (PNL) și va fi 

adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet 

www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității 

deliberative”.  
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