
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA GREBĂNU 

 

 
STIMAȚI CETĂȚENI , 

ai satului Livada Mică 
  

Vă informăm că la data de 12 martie 2020 , ora 17.00 va avea loc  la sediul 
Căminului cultural din satul LIVADA ,adunarea sătească a locuitorilor din satul 
LIVADA MICĂ, în vederea alegerii din rândul locuitorilor a DELEGATULUI 
SĂTESC. 

 Adunarea a fost convocată prin Dispoziția primarului comunei Grebănu nr.90 din 
20 februarie 2020.  

Primar, 

   STANCIU Gheorghe 
-------------------------------------------------------------------   

Delegatul sătesc 

  (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile locale sunt reprezentaţi la şedinţele consiliului local de un 
delegat sătesc. Delegatul sătesc este asimilat aleşilor locali. 
  (2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, în termen de 20 de zile de la data constituirii acestuia, de o 
adunare sătească, convocată de primar cu cel puţin 15 zile înainte şi desfăşurată în prezenţa primarului sau a viceprimarului şi a 
secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale. 
  (3) Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această adunare, consemnată într-un proces-
verbal care se prezintă în prima şedinţă a consiliului local. La adunarea sătească pot participa toţi cetăţenii cu drept de vot din satul 
respectiv. 
  (4) Încetarea de drept a mandatului delegatului sătesc are loc în următoarele situaţii: 
  a) demisie; 
  b) validarea, în calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul în satul al cărui delegat este; 
  c) schimbarea domiciliului într-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizării unităţii administrativ-teritoriale respective; 
  d) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de 
individualizare a pedepsei; 
  e) punerea sub interdicţie judecătorească; 
  f) pierderea drepturilor electorale; 
  g) deces. 

  (5) În situaţiile prevăzute la alin. (4) se alege un nou delegat sătesc, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(3), care se aplică în mod 
corespunzător. 
  (6) Adunarea sătească, convocată de către primar, poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului sătesc şi alegerea, în 
termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane în această funcţie, în condiţiile alin. (2) care se aplică în mod corespunzător. 
  (7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintă, delegaţii săteşti sunt invitaţi în mod obligatoriu. Delegaţii 
săteşti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele discutate, opinia acestora fiind consemnată în procesul-verbal al şedinţei. 

(Articolul 142 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicat în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019) 
 

*** 


