
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8  voturi pentru valabil exprimate , care reprezintă 100% din numărul 
consilierilor prezenți și 80 % din numărul consilierilor in funcție . 
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HOTĂRÂREA NR.32/16.05.2022 
privind constatarea încetării de drept,  a mandatului de consilier local al dlui Lazea Dorel si 

declararea vacant a locului acestuia în Consiliul local al comunei Arieșeni 
 

Consiliul Local al Comunei Arieseni, județul Alba 
 Luând in dezbatere 

- adresa nr.2709/27.04.2022 depusă de dl. Lazea Dorel prin care înștiințează Consiliul local 
cu privire la demisia din funcția de consilier local începând cu data prezentei, din motive personale; 

- referatul constatator nr. 2811/02.05.2022 semnat de primarul și de secretarul general delegat 
al UAT Arieșeni privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin 
demisie, a mandatului de consilier local al dlui Lazea Dorel si declararea vacant a locului acestuia 
în Consiliul local al Comunei Arieșeni; 
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3; 
- referatul de aprobare al primarului comunei Arieșeni înregistrat sub nr. 2815/02.05.2022; 
- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Arieșeni înregistrat sub nr. 

2819/02.05.2022;  
  În temeiul art.139 alin.(1) si ale art. 196 alin.(1) ,lit.a) din Ordonanța de Urgenta a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare 

HOTĂRÂRE 

Art.l. Se ia act de demisia dlui Lazea Dorel, din funcția de consilier local în Consiliul local al 
comunei Arieșeni. 

Art.2. Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a 
mandatului de consilier local al dlui Lazea Dorel si declararea ca vacant a locului acestuia în Consiliul 
local al comunei Arieșeni, județul Alba si in Comisia de specialitate nr. 3 - Activității social-culturale, 
Protecție copii, tineret și sport; 
          Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  Art.4 Prezenta hotărâre se inaintează și se comunică cu: Instituția Prefectului-Județului Alba, 
Primarului comunei Arieșeni, Judecătoriei Câmpeni, dl Lazea Dorel, dosar/afișaj primărie. 
 

                               contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                    pt. secretar general, 
consilier local                                                                         inspector asistent 

Mădălin-Petru PETRUSE                                Ionel-Viorel BELEI 
 


