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           ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL 

 
 HOTĂRÂREA 46/2019 

 
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatelor 

consilierilor locali Szilagyi Antal-Attila și  Câmpan Dorin 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOGDAND întrunit în ședință ordinară 

din data de 19.12.2019; 
Având în vedere: 

- Demisia d-lui Szilagyi Antal-Attila înregistrată sub nr. 3014/29.11.2019 
- Demisia d-lui Câmpan Dorin înregistrată sub nr. 3015/29.11.2019 
- Referatul constatator nr.  3026/29.11.2019 privind încetarea de drept a mandatelor 

consilierilor  Szilagyi Antal-Attila și Câmpan Dorin 
- Referatul de aprobare nr.  3032/29.11.2019  prin care propune Consiliului Local să ia 

act de situația apărută 
- Raportul de specialitate nr. 3033/29.11.2019  întocmit de secretarul general al 

comunei Bogdand   
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bogdand nr. 3206/18.12.2019 

Ținând cont de: 
- Prevederile art. 204 alin. 2 lit. (a), alin. 3, alin. 6 și alin. 7 din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea 

actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. (a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se ia act de demisia domnului Szilagyi Antal-Attila ales consilier local la 

alegerile locale din iunie 2016 pe lista de candidați a UDMR și a domnului Câmpan 
Dorin ales consilier local la alegerile locale din iunie 2016 pe lista de candidați a 
ALDE. 

Art.2. Se constată încetarea de drept a mandatelor consilierilor Szilagyi Antal-
Attila și  Câmpan Dorin și se declară vacante locurile ocupate de aceștia în cadrul 
Consiliului Local al comunei Bogdand. 

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general 
al comunei Bogdand, în termenul prevăzut de lege:  

 Primarului comunei Bogdand,  
 Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare,  
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Adoptată în şedinţa ordinară din 19.12.2019. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ: 
DUMUȚA PATRIȚIU                           L.S.                       SECRETARUL GENERAL    
-consilier local-                                                                      AL COMUNEI BOGDAND, 
                                                                                  TEMIAN SIMONA 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale art.98 din 
Legea nr.215/2001 republicată, modificată şi completată. 

Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 8; 
Nr.total consilieri absenţi: 1 ; 
Voturi pentru: 8; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 

 


