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                                                                               HOTĂRÂRE  
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei AMARIEI TUDORIȚA, 

înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta 
 
 
Consiliul local al comunei Baia , județul Suceava luând act de: 
-   demisia din funcția de consilier local înaintată de dna consilier Amariei Tudorița, înregistrată cu nr. 5884 din 
30.07.2021 precum și referatul constatator semnat de primarul comunei și secretarul general al comunei, înregistrat 
cu nr.5899 din 30.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art.204, alin.(10) din Codul administrativ,  
-  raportul de specialitate cu privire la necesitatea și oportunitatea proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 
general al comunei, înregistrat cu nr. 6125 din 09.08.2021, 
-  raportul de avizare întocmit de comisia de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Baia,înregistrat sub 
nr.6317 din 17.08.2021;  
Analizând temeiurile juridice respectiv: 
- art.204, alin(2), lit.a, alin (6), alin.(10) alin (17), din Codul administrativ, aprobat prin Ordonata de Urgență a 
Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, 
- prevederile Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Baia  aprobat prin Hotărârea nr. 45 din 
28.06.2021; 
       În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), art.139, alin.(1), art.196 alin.(1), lit.a, din Codul administrativ, aprobat 

prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările și completările ulterioare: 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. - Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a dnei  
Amariei Tudorița, aleasă pe lista de candidați a Partidului Social Democrat, ca urmare a demisiei acesteia. 
Art.2.- Se declară vacant locul de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Baia, acesta urmând a fi 
ocupat de următorul supleant de pe lista Partidului Social Democrat, validat în condițiile legii. 
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de 
lege, primarului comunei Baia, prefectului judeţului Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate 
precum și d-nei Amariei Tudorița. 
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică de îndată judecătoriei Fălticeni în vederea validării mandatul supleantului, în 

condițiile legii. 
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