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HOTĂRÂRE  NR.20 
Privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului de consilier local al domnului Franțescu Marius-Nicolas, ca urmare a 
demisiei acestuia, precum și vacantarea locului de consilier local 

 
 

 
            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa extraordinară, în data 
de 13.05.2021; 
            Având în vedere: 
 -Demisia domnului Franțescu Marius-Nicolas din calitatea de consilier local înregistrată               
la sediul Primăriei orașului Costești sub nr.10258/27.04.2021; 
 -Referatul constatator nr.10419/28.04.2021, privind încetarea de drept, înainte                             
de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Franțescu                      
Marius-Nicolas, ca urmare a demisiei acestuia; 
            -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul orașului 
Costești, înregistrat sub nr.10976/07.05.2021; 
            -Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.10978/07.05.2021; 
            -avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
            Ţinând cont de prevederile art.55 alin.(2) lit.a și alin.(17) din Ordinul nr.25/14.01.2021, 
pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi                 
a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, 
coroborate cu prevederile art.56 alin.(2) lit.a, alin.(3), alin.(6), alin.(7), alin.(10) și alin.(17) din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Costești, aprobat prin 
Hotărȃrea Consiliului Local al orașului Costești nr.61 din 19.11.2020; 
             Văzând prevederile art.129 alin.(1), alin.2 lit.“a’ şi alin.(3) lit.”a”, art.133 alin.(2) lit.”a”, 
art.134 alin.(1) lit. „a”, art.196 alin.(1) lit.„a”, art.204 alin.(2) lit.a), alin.(3), alin.(6), alin.(7), 
alin.(10) și alin.(17) 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 demisie și se constată ȋncetarea de drept, ȋnainte de expirarea                       
duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Franțescu Marius 
Nicolas, care a candidat pe lista Alianței USR Plus la alegerile locale din data                                         
de 27 septembrie 2020. 
           Art.2.Se declară vacant locul de consilier local ocupat de către domnul Franțescu Marius 
Nicolas ȋn cadrul Consiliului Local al orașul Costești. 
           Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal : 
-Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Judecătoriei Costești; 
-Compartimentului Resurse Umane; 
-Domnului Franțescu Marius-Nicolas; 

        Dată astăzi:13.05.2021 
                                                                  contrasemnează secretar general oraş, 
            Chiriţă Iuliana 
              Preşedinte şedinţă, 
              DINCULESCU DANIEL-MARIAN 


