JUDEŢUL ARGEŞ
ORAŞUL COSTEŞTI
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI
HOTĂRÂRE NR.53
Referitor la suspendarea H.C.L. Costești nr.51/02.09.2020,
privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al oraşului Costeşti al
doamnei ___________ și respectiv H.C.L. Costești nr.52/02.09.2020, privind
alegerea viceprimarului orașului Costești

Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa
ordinară, în data de 22.09.2020;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr.17301 din data de 22.09.2020, întocmit de
inițiator,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.17303/22.09.2020;
-solicitarea domnului _________ înregistrată sub nr.17267/22.09.2020
-Hotărârea nr.466 din data de 21.09.2020, pronunțată de Tribunalul ArgeșSecția Civilă, complet specializat Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul
nr.5024/109/2020, prin care s-a dispus suspendarea executării Ordinului
nr.342/01.09.2020 până la pronunțarea instanței de fond, hotărâre executorie;
-Hotărârea nr.465 din data de 21.09.2020, pronunțată de Tribunalul ArgeșSecția Civilă, complet specializat Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul
nr.4838/109/2020, prin care s-a dispus suspendarea executării Ordinului
nr.318/25.08.2020 până la pronunțarea asupra fondului, hotărâre executorie;
-art.14
alin.(4)
din
Legea
nr.554
din
02.12.2004,
privind
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile art.129 alin.(1) şi alin.(14), art.196 alin.(1) lit.„a”
din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se ia act de dispozițiile Hotărârii nr.466 din data de 21.09.2020,
pronunțată de Tribunalul Argeș-Secția Civilă, complet specializat Contencios
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr.5024/109/2020, prin care s-a dispus
suspendarea executării Ordinului nr.342/01.09.2020 până la pronunțarea
instanței de fond, hotărâre executorie.
Art.2.Se suspendă Hotărârea Consiliului Local al orașului Costești
nr.51 din 02.09.2020, privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul
Local al oraşului Costeşti al doamnei ___________, urmând ca domnul
______________ să își reia exercitarea mandatului de consilier local și de
viceprimar al orașului Costești.
Art.3.Se suspendă Hotărârea Consiliului Local al orașului Costești
nr.52 din 02.09.2020, privind alegerea viceprimarului orașului Costești.
Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal, prin grija
secretarului general al oraşului, Instituţiei prefectului judeţului Argeş.
Dată astăzi:22.09.2020
Contrasemnează, secretar general oraş,
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,

