ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___/17.08.2020
privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Luând în considerare cererea de demisie a dlui George -Alexandru Bălan,
înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 15882/14.08.2020;
Având în vedere referatul constator nr. 15901 întocmit de dna RoxanaIoana Iorga – Viceprimar cu atribuții de Primar și de către Secretarul gereral al
municipiului Roman;
Văzând avizul pentru legalitate nr. din data de _______ către Secretarul
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. din al Comisiei de validare,
precum și avizul favorabil nr. din al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile art. 204, alin. 2, lit. „a” și alin. (3), art. 602
din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
precum si ale Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local al
municipiului Roman și cu respectarea art. 30 – 34, din Legea nr. 215/2001R
privind administrația publică locală coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „e” din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1,
precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de
consilier local pentru d-nul GEORGE -ALEXANDRU BĂLAN şi se declară
vacantă funcția de consilier local a acestuia.
Art. 2. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului
general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul general al municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Nr. 15901 din 17.08.2020

REFERAT CONSTATATOR
încetării mandatului de consilier local al dlui George- Alexandru Bălan
Conform prevederilor O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, calitatea de
consilier local încetează, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin
demisie. La data de 14.08.2020, dl. consilier George -Alexandru Bălan și-a înaintat
demisia din funcția de consilier local, aceasta fiind înregistrată la Primăria municipiului
Roman cu nr. 15882/14.08.2020.
Potrivit prevederilor art. 204 alin. (2) lit. „a” , alin. (6), alin. (10) și alin. (17) din
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, în cazul încetării mandatului înainte de
expirarea duratei normale a acestuia, Consiliul Local adoptă în prima ședință o hotărâre
prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.
În acest sens, se impune constatarea încetării de drept, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului de consilier local, al dlui George-Alexandru Bălan și
declararea ca vacant a locului deținut de acesta în cadrul Consiliului local al
municipiului Roman.
Viceprimar cu atribuții de Primar,
Ioana Roxana IORGA

Secretar General al municipiului Roman,
jr. Gheorghe Carnariu

