
 

ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

PROIECT  

 
HOTĂRÂRE 

 
privind `ncetarea mandatului de consilier local  al   domnului   

Roman Ioan Romeo  [i  declararea ca vacant a locului  de consilier local din cadrul 
Consiliului Local al  ora[ului Tg Neam] 

 

 Consiliul Local al  ora[ului T̀ rgu Neam], jude]ul Neam]; 
Av^nd `n vedere prevederile art. 9 alin.2 lit.a, art.12 din Legea nr. 393/2004 

privind Statutul Ale[ilor Locali cu modificarile [i completarile ulterioare;  
 Lu^nd act de Referatul constatator al Primarului ora[ului T`rgu Neam] [i al  
Secretarului ora[ului, ̀ nregistrat sub nr . 5328 din 11.03.2015.   

~n temeiul dispozi]iilor art.36(9) [i ale art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 a 
administra]iei publice locale, republicata, cu modificarile [i completarile ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂ{TE: 
 
Art.1:  Se ia act de incetarea mandatului de consilier local a domnului Roman Ioan 
Romeo, prev\zut\ de art.9 alin.2 lit.a din legea 393/2004. 
Art.2:    Se declară vacant mandatul consilierului prevăzut la art.1. 
Art.3:  Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotărâri persoanelor si instituţiilor interesate prin Compartimentul Administratie Publica 
Locala. 
 

 
Ini]iator,  
Primar, 

Harpa Vasilica 
 
 

       Avizat  legalitate,  
                    Secretar  ora[, 

     jr. Laura Elena Maftei 
 
ML/ML 
Ex. 3 
Ds. 4/III 



 
 

 
 
 
 

JUDETUL NEAMT, ORAS TARGU-NEAMT,STRADA STEFAN CEL MARE, NR. 62 
    TELEFON:0233/790245; 0233/790350; 0233/790305. 

Secretar  

Nr.  5328 din 11.03.2015 
                                                         REFERAT CONSTATATOR 

privind propunerea de constatare a incet\rii mandatului de consilier local pentru 

domnul Roman Ioan Romeo  [i  de declarare ca vacant  a locului  de consilier local 

 
 Av^nd `n vedere faptul c\  domnul Roman Ioan Romeo si-a dat demisia din  functia de consilier  

local al orasului Tg Neamt prin adresa inregistrata sub nr.11/02.03.2015,  se impune ca, in 

conformitate cu cerin]ele legii, consiliul local s\ constate incetarea calit\]ii de consilier local [i s\ 

declare vacant locul de consilier local, la propunerea primarului, exprimat\ prin referatul constatator  

semnat de primar [i secretar [i inso]it de actele justificative; 

        Potrivit art.9 alin.2 lit.a [i alin.3 din legea 393/2004 privind Statutul Ale[ilor locali, cu 

modific\rile [i complet\rile ulterioare, calitatea de consilier  local inceteaz\ de drept, inainte de 

expirarea duratei normale a mandatului, in caz de demisie ; incetarea de drept a mandatului de consilier  

local se constat\ de c\tre consiliul local, prin  hot\rare, la propunerea primarului ori a oric\rui consilier  

local(alin.3). 

               Ca urmare ,  

                                                                  PROPUNEM 

adoptarea hotararii privind `ncetarea mandatului de consilier local  al  domnului Roman Ioan Romeo [i 

declararea ca vacant a locului  de consilier local din cadrul Consiliului Local al ora[ului Tg Neam] 

 
                              Primar,                                                            Secretar, 
                        Harpa Vasilic\                                      jr.Laura Elena Maftei 
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