
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA 
 

Hotărârea nr.27 
prin care se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale  

a mandatului de consilier local, al domnului Coste Gheorghe 
 

Având în vedere: 
 Raportul de evaluare nr. 47247/G/II/15.11.2016 a Agenției Naționale de 

Integritate prin care se constată starea de incompatibilitate a d-lui Coste Gheorghe, 
 Adresa nr. 1138/G/II/16.01.2017 a Agenției Naționale de Integritate prin care se 

constată rămânerea definitivă (prin necontestare) a raportului de evaluare nr. 
47247/G/II/ 15.11.2016, 

 Adresa nr. 6022/G/II/21.02.2017 a Agenției Naționale de Integritate ca răspuns la 
adresa nr. 216/07.02.2017 a primarului comunei Cămărzana privind solicitarea de 
clarificări cu privire la aplicarea prevederilor art. 25 alin.(2) teza a 2-a și a 3-a în 
cazul d-lui Coste Gheorgheș; 

 Referatul constatator semnat de primar şi de secretar, prin care se constată 
încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Coste Gheorghe 
înainte de expirarea duratei normale a acestuia,  

 Raportul comisiei de specialitate din domeniul amenajarea teritoriului, 
urbanism, activitate juridică și de disciplină; 

 Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului; 

 Adresa nr. 19914/G/II/13.06.2017 a Agenției Naționale de Integritate; 
În temeiul prevederilor art.25, din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 
144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 
Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, ale art.9 
alin.(2) lit. „b” și art.12 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza prevederilor 36 alin. (1) și alin. (9), art.45 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se constată încetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului 
de consilier local, al domnului COSTE GHEORGHE, ales local din partea Partidului 
Național Liberal, ca urmare a rămânerii definitive a Raportului A.N.I. nr. 
47247/G/II/15.11.2016, prin care se constată că nu mai poate ocupa niciuna 
dintre funcțiile eligibile (electorale) prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010 
privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și 
completarea altor acte normative. 

Art. 2. Se declară vacant locul consilierului local în cauză. 



Art. 3. Prezenta hotărâre se poate ataca la instanța de contencios administrativ, în 
termen de 10 zile de la comunicare. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Judeţului Satu Mare, Agenției 
Naționale pentru Integritate, Primarului, Secretarului, Biroului resurse umane, 
compartimentului contabil și achiziții publice, d-lui Coste Gheorghe și Partidului 
Național Liberal – filiala județeană Satu Mare. 

 
 

Cămărzana la: 08.07.2017 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
consilier, 

Dobraș Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar cu atribuții delegate, 

Bura Maria-Iuliana 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, redactat, 7 ex B.C. ........................ 


