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ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           
CONSILIUL LOCAL         

 
HOTĂRÂREA  

 Nr. 165 din  17.12.2021 
cu privire la constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a  

dlui Câmpan Cosmin-Călin-Toma 
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit, în şedinţă ordinara la data de 17.12.2021 
Având în vedere:  

                       In conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) lit. a) şi alin. (3), art. 12 alin. 1 si 2 din Legea nr. 
393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
                        Tinand cont de demisia depusa de dl consilier local Câmpan Cosmin-Călin-Toma înregistrată la 
primăria orașului Tăuții Măgherăuș, cu nr. 13649 din 29.10.2021, 
                        In baza referatului constatator nr. 13783 din 02.11.2021  prin care se propune sa se ia act si sa se 
constate incetarea de drept a mandatului de consilier local a dlui Câmpan Cosmin-Călin-Toma si sa se declare 
vacant locul acestuia in Consiliul Local Tautii Magheraus 
                         Luand in considerare prevederile art. 73 din Regulamentul de organizare si functionare a 
Consiliului Local Tautii Magheraus, aprobat prin HCL nr. 101/30.07.2016 
Având în vedere prevederile art. 204, alin. 2 lit. a, ali. 3, așin. 6 și alin. 10 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrative, 

 
             În temeiul art.  196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 1,  alin 3, lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 
      

HOTĂRĂŞTE: 
                       
  Art.1 Ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local a dlui Câmpan Cosmin-Călin-Toma. 
 
 Art.2  Locul ocupat de domnul  Câmpan Cosmin-Călin-Toma in cadrul Consiliului Local al orasului Tautii 
Magheraus se declară vacant. 
 
Art. 3. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la instanta de contencios administrative in 
conditiile Legii nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Art. 4.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza secretarul general al UAT Tăuții 
Măgherăuș, dl. Bîndilă Călin-Ioan. 
 
Art. 5.    Prezenta se comunica la: 

  -Institutia Prefectului - judetul Maramureş; 

  -Primarul orasului Tautii Magheraus  ; 

  -Compartimentul Resurse Umane; 

  -Partidului Mișcarea Populară; 
                   
                        -Dlui Câmpan Cosmin-Călin-Toma 
 
                       -Se publică pe site-ul Primăriei.  

                                               
 
                                                                   Președinte de ședință, 
                                                                   Gaie Nicolae - Marin 
       
 

 
                              Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                   Bîndilă Călin-Ioan                                                                            
                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                         
Au fost prezenti 14 consilieri din 14 în functie 
Adoptata cu 14 voturi pentru 
Nr.165 din 17.12.2021   
 


