
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

GEOAGIU 

 
 

 

 H O T Ă R Â R E A   nr.  46/2021 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local 

al domnului  Bogdan Petru - Tiberiu 

 

 

            Consiliul  Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara; 

  Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 51/14.05.2021, referatul constatator 

nr. 50/14.05.2021, semnat de primar și de secretarul orașului, din care rezultă faptul că 

domnul Bogdan Petru - Tiberiu şi-a prezentat demisia din funcţia de consilier local, 

avizele comisiilor de specialitate nr. 141/24.05.2021, nr. 158/24.05.2021, nr. 

175/24.05.2021; 

Reţinând adresa nr. 5097/12.05.2021 prin care domnul Bogdan Petru - Tiberiu 

şi-a prezentat demisia din funcţia de consilier local şi a solicitat să se ia act de aceasta 

prin hotărâre a consiliului local, având motive personale care stau la baza acestei 

decizii. 

În temeiul prevederilor art.  204 alin. (2) lit. ”a”, alin. (3), (6), (7), (10) și (17) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În conformitate cu prevederile  art. 129, alin. (2) lit. ”a”, art. 139 alin. (1)  și art. 

196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

                                  

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1.  Se ia act de demisia domnului  Bogdan Petru - Tiberiu și se constată 

încetarea de drept a mandatului de consilier local al acestuia,  începând cu data de 

12.05.2021, conform adresei nr. 5097/12.05.2021. 

Art. 2. Se declară vacant un post de consilier in Consiliul local al orașului 

Geoagiu. 

 Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică; 

  - Instituției Prefectului județul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu. 

- Judecătoriei Orăștie; 

- domnului  Bogdan Petru - Tiberiu 
 

Geoagiu, 27.05.2021  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

           Nyeste Iulia Elena                                                                              Secretar General 

                                                                                                                     jr. Cimpoeşu Maria 
 

 

 
Vot secret.  Hotărârea a fost adoptată cu 14  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 14, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar: 8 

 


