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HOTĂRÂRE 
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 
mandatului de consilier local al doamnei STRĂTEANU 

Angela și vacantarea locului de consilier local ocupat de 
aceasta în cadrul Consiliului Local al Comunei Lozna, județul 

Botoșani 
 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani,  
întrunit în şedinţa  ordinară în data de 20 Decembrie 2022  

 
 

Având în vedere: 

 art. 121, alin. (1) din Constituţia României, revizuită; 

 art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale , adoptată la 

Strasbourg la 15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 

199/1997; 

 art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 încheierea de ședință din data de  19.10.2020, pronunțată de 

Judecătoria Dorohoi, județul Botoșani, în dosarul nr. 

2850/222/2020; 

 demisia depusă de doamna STRĂTEANU Angela înregistrată sub 

nr. 3384/29.11.2022;  

 referatul constatator nr. 3385/29.11.2022; 

 art. 52, alin. (2), lit. a), alin. (3), alin. (6), alin. (7), alin. (17) din 

Anexa la H.C.L. nr. 25/2020 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Comunei Lozna, 

judeţul Botoşani în mandatul 2020 – 2024; 

 art. 3, art. 84, alin. (1), art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196, alin. 

(1), lit. a), art. 197, alin. (1) şi alin. (2), art. 199, alin. (1) şi alin. (2), 

art. 204, alin. (2), lit. a), alin. (3), alin. (6), alin. (7), alin. (17) din 
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O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

hotărăşte: 
 

Art. 1  Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei 

STRĂTEANU Angela, aleasă la alegerile locale din data de 27.09.2020 pe lista 

Partidului Mișcarea Populară, începând cu data de 1 Decembrie 2022, conform 

art. 204, alin. (2), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2 Se declară vacant locul de consilier local deţinut de aceasta în cadrul 

Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoșani. 

Art. 3 Se declară vacant locul deţinut de aceasta în cadrul în cadrul 

Comisiei pentru administraţia publică, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al Comunei, juridică şi de disciplină. 

Art. 4  Prezenta Hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art. 5   Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 

intermediul Secretarului General al Comunei: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani, 

- domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna, 

- Judecătoriei Dorohoi, județul Botoșani, 

- doamnei STRĂTEANU Angela. 

 
 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 
Consilier local, Secretar General Comună, 

PINTILEI Cătălin MURĂREANU Ştefan - Ciprian 
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