
 
 

HOTĂRÂREA NR.68 
PRIVITOR LA: constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului domnului Barbu Alexandru, și declararea locului ca 

vacant 
 

Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 30 iulie 2020, la care participă un număr de 13 consilieri din totalul 
de 14 consilieri în funcție ; 

Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.56/30 iunie 2020 doamna 
consilier local Bălașa Maria a fost desemnată preşedinte de şedinţă pentru luna 
iulie 2020;  

Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de primar și referatul 
constatator înregistrat sub nr. 11032/22 iulie 2020 întocmit de primarul și 
secretarul general al orașului prin care se propune constatarea încetării de drept, 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului Barbu Alexandru, ca 
urmare a demisiei acestuia, precum și declararea locului ca vacant; 

Văzând demisia înregistrată sub nr. 9986/02 iulie 2020, depusă de domnul 
Barbu Alexandru, consilier local din partea Partidului Național Liberal; 

Având în raportul de avizare a legalităţii nr. 11045/22 iulie 2020 întocmit de 
secretarul general al oraşului;  

În conformitate cu prevederile art.204 alin.(2) lit.a), alin.(3), alin.(6) – (7), 
alin.(10), alin.(15), alin.(17) și alin.(20) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale 
art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor 
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale 
nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 
privind Statutul alesilor locali, cu modificările ulterioare; 

În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare , cu  13  
voturi pentru, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1.  -  Se ia act de demisia domnului Barbu Alexandru din calitatea de 
consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Băbeni și se constată încetarea 
de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului acestuia. 
 Art.2. -  Se declară vacant locul de consilier local ocupat de domnul Barbu 
Alexandru. 
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 Art.3. - Secretarul general al oraşului Băbeni va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării 
controlului de legalitate, primarului oraşului, precum şi domnului Barbu 
Alexandru. 
 

     
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
          Maria BĂLAȘA     Contrasemnează pentru legalitate,      
                 SECRETAR GENERAL, 
                 Mihaela-Bianca DINICĂ 
 
 
 
 
Băbeni, 30 iulie 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 


