
 
 

 
PROIECT DE HOTARARE  

 
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de 

consilier local al domnului Iliescu Constantin şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta 
 

Având în vedere prevederile: 
           Tinand cont de demisia domnului Iliescu Constatin din functia de consilier local 
inregistrata sub numarul 10649 din 17.08.2020 

      Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Consiliului Local; 
      Luând act de Referatul de Aprobare  înregistrat cu nr. 10859 din 20.08.2020  înaintat de 

Primarul orasului Târgu Neamţ si Raportul de specialitate al Compartimentului Administraţie  
Publică înregistrat cu nr. 10860 din 20.08.2020. 

În temeiul prevederilor art.204, alin. 2 lit. “a”  si alin.3  alin.(6) , alin (10) si alin (17), art 
602  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TARGU-NEAMT 

Adopt\ prezenta hot\r^re: 
 

Art.1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Iliescu 
Constantin şi se declară vacant locul ocupat de acesta în Consiliul Local al oraşului Târgu 
Neamţ. 
Art.2. Prezenta se comunic\ Prefectului Judetului Neamt in vederea exercit\rii controlului de 

legalitate si Compartimentului Administra]ie Public\  pentru luarea la cuno[tin]\ [i conformare. 
 
 
 
 
 
               Iniţiator,                                                                            Avizat legalitate,     
Primarul oraşului Târgu Neamţ,                                 Secretar general UAT Târgu-Neamt, 
           Harpa Vasilică                                                                       jr. Sabin Isabela 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL 

ORASULUI  

TÂRGU- NEAMŢ 

 

REPARTIZAT LA : 

Comisiile Consiliului local nr. : 1,2,3 

Serviciul Juridic , Administratie Publica Locala si Relatia 

cu Consiliul Local  

 

Data depunere avize/rapoarte:        .08.2020 /    .08.2020 

 

Primar,                    Secretar general UAT, 

Harpa Vasilică                Jr. Sabin Isabela 

 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ                                                    Aprob,                                                                                 
Serviciul Juridic                                                                                                 Primar, 
Nr. 10860  din 20.08.2020 Harpa Vasilică 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La Proiectul de Hotărâre 
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a 
mandatului de consilier local al domnului Iliescu Constantin şi declararea ca vacant a locului 

deținut de acesta 

  
Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ nr. 120 din 24 iunie 2016 , 

domnul Iliescu Constantin a fost validat în funcţia de consilier local din partea Partidului 
Naţional Liberal. 

 Având în vedere demisia domnului Iliescu Constantin , înregistrată sub numarul 10649 
din 17.08.2020, conform prevederilor art.204, alin.2 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, calitatea de consilier încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, prin demisie. 

  În conformitate cu prevederile art.204, alin 6 si alin 10 din actul normative susmentionat, 
,,…. În situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, prin 
demisie, constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier local si vacantarea locului 
ocupat de acesta se realizeaza printr-o hotarare de constatare a autoritatilor deliberative …….. 
adoptata în prima sedinta desfasurata dupa aparitia evenimentului , la propunerea primarului ,,. 

 Faţă de aceste considerente , Consiliul Local al Oraşului Târgu Neamţ urmează a lau act 
de situaţia apărută, iar locul de conslier local ocupat de domnul Iliescu Constantin sa fie 
declarant ca fiind vacant. 

 Având  în vedere prevederile art.204, alin. 2 lit. “a”  si alin.3  alin.(6) , alin (10) si alin 
(17), art 602  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, supunem spre aprobarea 
Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre 

  

 

Întocmit, 
Sava Bogdan 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMARIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ                               
  Nr.  10859  din  20.08.2020  
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de 
consilier local al domnului Iliescu Constantin şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta 

 

 

 

Obiectul prezentului proiect de hotărâre il reprezintă constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier local al domnului Ilescu Constantin şi declararea ca vacant a locului 

ocupat de aceasta în Consiliul Local al oraşului Tâgu Neamţ. 

Având în vedere demisia domnului Iliescu Constantin , înregistrată sub numarul 10649 

din 17.08.2020, conform prevederilor art.204, alin.2 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, calitatea de consilier încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului, prin demisie. 

Având  în vedere prevederile art.204, alin. 2 lit. “a”  si alin.3  alin.(6) , alin (10) si alin 

(17), art 602  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, supunem spre aprobarea 

Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre. 

 

Iniţiator, 

Primarul oraşului Târgu-Neamţ 

Harpa Vasilică 

 

 

 



PRIMARIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ                               
  Nr.  10858  din  20.08.2020  

 

 

 

REFERAT CONSTATATOR 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ nr. 120 din 24 iunie 2016 , 

domnul Iliescu Constantin a fost validat în funcţia de consilier local din partea Partidului 
Naţional Liberal. 

Având în vedere demisia domnului Iliescu Constantin , înregistrată sub numarul 10649 
din 17.08.2020, conform prevederilor art.204, alin.2 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, calitatea de consilier încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, prin demisie. 

În conformitate cu prevederile art.204, alin 6 si alin 10 din actul normative susmentionat, 
,,…. În situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, prin 
demisie, constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier local si vacantarea locului 
ocupat de acesta se realizeaza printr-o hotarare de constatare a autoritatilor deliberative …….. 
adoptata în prima sedinta desfasurata dupa aparitia evenimentului , la propunerea primarului ,,. 

Faţă de aceste considerente, Consiliul Local al Oraşului Târgu Neamţ urmează a lua act 
de situaţia aparută, iar locul de consilier local ocupat de către Iliescu Constantin sa fie declarant 
vacant. 

Având  în vedere prevederile art.204, alin. 2 lit. “a”  si alin.3  alin.(6) , alin (10) si alin 
(17), art 602  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, supunem spre aprobarea 
Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

Primarul oraşului Târgu-Neamţ 

Harpa Vasilică 

 

 


