
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRAguL BtcAZ

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Luca Cristinel

9i declararea ca vacant a locului consilierului in cauzi

Gonsiliul local al oragului Bicaz judetul Neamf;
AvAnd in vedere prevederile art,9 alin (2) lit a) gi alin. (3), art,10 gi art,12 din Legea

nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali, cu modificarile ulterioare, ale O,G, nr, 3Sl2O02
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi functionare a Consiliilor locale,
precum gi ale Regulamentului de organizare si funclionare a Consiliului local al oragului
Bicaz, aprobat prin H.c,L, nr, 135/2g,09,2016, cu modificdrile ulterioare;

LuAnd act de cererea nr,7130129,06,2018, prin care domnul consilier local Luca
Cristinel, solicita demisia sa din funcfia de consilier local din partea partidului Romdnia
Unitd, din motive personale;

AnalizAnd referatul constatator nr, 8193/01,08,2018, semnat de primarul gi de
secretarul oragului, in conformitate cu dispoziliile art.12 alin, (1) gi (2) din Legea nr.
393/2004 privind Statutul alegilor locali, cu modificarile ulterioare, in 

'care 
se constata

situafia^apdrutd 9i se solicita vacantarea locului consilierului in cauz6;
ln conformitate cu avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al

consiliului local;

ln temeiul art,45 alin,(1)din Legea nr,21512001 privind administralia publicd locala,
republicata, cu modificdrile ulterioare,

HOrAnAgrr:

Art.1- la act de incetarea de drept a mandatului de consilier local ales pe listele pRU
al domnului Luca Cristinel.

Art,2- Declard vacantd functia de consilier local ocupata de domnul Luca Cristinel,
urmdnd ca Partidului Rom6nia unitb sd propund ocuparea acestei func{ii, in condiliile legii,

Art"3- Prezenta hotdrAre va putea fi atacatb potrivit legii, la inbtanla de contencios
administrativ.

Art.4. Prin grija secretarului ora$ului, hotdrArea se
autoritaiilor interesate,

va comunica persoanelor gi
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REFERAT DE APROBARE

pentru Proiectul de hotdrdre privindincetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului
Luca Cristinel gi declararea ca vacant a locului consilierului in cauzd

Vazand cererea nr,7130129,06.2018, prin care domnul consilier local Luca Cris1nel,
solicitd demisia sa din func{ia de consilier local ales pe listele partidului RomAnia Unita, (din
motive personale);

AvAnd in vedere prevedereile art, 9 alin, (2) lit a) gi alin, (3), art,10 gi art, 12dinlegea
nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali, cu modificaiile ulterioare, als O.G, nr, 35llrl02
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi functionare a Consiliilor locale,
precum gi ale Regulamentului de organizare si funclionare a Consiliului local al oragului
Bicaz, aprobat prin H,c,L, nr, 13b/29,09,2016, cu modificdrile ulterioare

Fa{d de cele prezentate mai sus, am iniliat prezentul proiect de hotdrgre privind
incetarea de drept a mandatului de consilier locai al domnului Luca Cristinel 9i declararea
ca vacant a locului consilierului in cauzd pe care il supun dezbaterii Consiliului Local,
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RCIMAruiANr, 8193/01 .08.2018

Pri

Nicolae SA

.\ Referat constatator
privind incetarea dd drept a mandatului de consilier local al domnului Luca Cristinel

gi declararea ca vacant a locului consilierului in cauzi

Analizind Proiectul de hotar&re privind incetarea de drept a mandatului de consilier
local al domnului Luca Cristinel gi declararea ca vacant a locului consilierului in cauz6:

Temeiul de fapt:
LuAnd act de cererea nr.7130129,06.2018, prin care domnul consilier locaJ, Luca

Cristinel, solicita demisia sa din func[ia de consilier local din partea partidului RomAnia
Unitd, din motive personale;

Avdnd in vedere situatia aparutd, se impune vacaniarea locului consilierului in cauza
gi desemnarea unui alt reprezentant in consiliul local al orasului Bicaz.

Temei leqa!
'art, 9 alin, (2) lit, a) qi alin, (3), art,10, gi art,12 alin, (1)gi (2) din Legea nr,39312004

privind Statutul alegilor locali, cu modificdrile si completdrile ulterioare:
'0.G. nr, 3512002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi

functionare a Consiliilor locale,
Fatd de cele prezentate mai sus consider ca Proiectul de hotdrAre privind incetarea

de drept a mandatului de consiiier local al domnului Luca Cristinel gi declararea ca vacant a
locului consilierului in cauz5, se incadreazltin dispozifiile legale in vigoare gi poate fi supus
dezbaterii Consiliului Local,

Pentru Secretar.Consilier Juridic
Pop'Rizbuc Adriana Marinela
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