
 
ROMÂNIA 

JUDE}UL NEAM} 
CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 

 
PROIECT  
                                                   HOT|RÂRE 
privind `ncetarea mandatului de consilier local al doamnei Amarinei Ramona 

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

 
Consiliul Local al ora[ului T`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 modific\rile [i complet\rile ulterioare;  
   Lu^nd act de Referatul constatator al Primarului ora[ului T`rgu Neam] [i al  
Secretarului ora[ului, `nregistrat sub nr.10509 din 26.06.2017.  
   ~n temeiul dispozi]iilor art.36(9) [i ale art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 
a administra]iei publice locale, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile 
ulterioare; 
 

HOT|R|{TE: 
 
 
Art.1:Se ia act de `ncetarea mandatului de consilier local al doamnei 
Amarinei Ramona Iuliana, 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 ora[ului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea [i comunicarea 
prezentei hotărâri persoanelor [i instituţiilor interesate prin Compartimentul 
Administra]ie Public\ Local\. 
 
   
   Ini]iator,  
    Primar, 
Harpa Vasilic\                                                                   Avizat legalitate,  
                                                                                              Secretar ora[, 
       P/C.j. Ion }u]u 
 



 
JUDETUL NEAMT, ORASUL TARGU NEAMT, 
             Secretar  
 Nr. 10509  din 26.06.2017 
 

REFERAT CONSTATATOR 
 
   privind propunerea de constatare a `ncet\rii mandatului de consilier local 
pentru doamna Amarinei Ramona Iuliana [i de declarare ca vacant a locului 
de consilier local 
   
 Av^nd `n vedere faptul c\ doamna consilier Amarinei Ramona Iuliana [i-a 
dat demisia din func]ia de consilier local al ora[ului Tg Neam] prin adresa 
`nregistrat\ sub nr.10485/23.06.2017, se impune ca, `n conformitate cu 
cerin]ele legii, consiliul local s\ constate `ncetarea 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 `nso]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 `nceteaz\ de drept, `nainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, `n caz de demisie ; incetarea de drept a mandatului de consilier 
local se constat\ de c\tre consiliul local, prin hot\r^re, la propunerea 
primarului ori a oric\rui consilier local(alin.3). 
   Ca urmare , PROPUNEM adoptarea hot\r^rii privind `ncetarea mandatului  
de consilier local al doamnei Amarinei Ramona Iuliana [i declararea ca 
vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului Local al ora[ului Tg 
Neam]. 
 
 
 
     Primar,                                                                                   Secretar, 
Harpa Vasilic\          P/C.j. Ion }u]u 
 
                                                                        
 


