
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr. 	 
Din 26 . 08 . 2021 

Privind  : constatarea incetării de drept, 1nainte de termen, a mandatului de Consilier 
local al dlui NAUM ADRIAN.  

Iniţiator: Lucian - Grigore Costin, Primarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre: 109 /17 .08. 2021; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunitin şedinţa ordinară  in data de 

-26.08.2021; 
Avănd in vedere: 
referatul constatator nr. 43527/ 17. 08 .2021; 
avizul comisiei de specialitate nr. 5; 
demisia inregistrată  la Consiliul local Tecuci sub nr. 131/CL /16.08.2021 a domnului 
consilier local Naum Adrian; 

- incheierea Judecătoriei Tecuci din data de 19.10.2020 pronunţată  in dosar nr. 
4225/324/2020; 
prevederile art.55, alin.2, lit.a şi alin.17 din Ordinul nr. 25/14.01.2021 pentru aprobarea 
modelului orientativ al Regulamentului de organizare şi fimcţionare a consiliului local; 
art. 44, alin. 2 lit.a , alin.3, alin.6 , alin.10 şi alin. 17 din H.C.L. nr. 152/23.12.2019 privind 
revizuirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 204,alin. 2, lit. a, alin.3, alin.6, alin.7, alin. 10 şi alin.17 din OU.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
in baza art.139, alin.1 şi art. 196, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Consiliul local Tecuci ia act de incetarea, inainte de termen, a mandatului de 
consilier local al domnului Naum Adrian şi declară  vacant locul ocupat de acesta. 

Art.2 Prezenta hotărăre va putea fi atacată  la instanţa de contencios, in termen de 10 zile 
de la comunicare. 

Art.3 Prezenta hotără're va fi dusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.4 Prezenta hotăr.  ăre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului General al 

U.A.T. Municipiului Tecuci. 
tv , 

PRE 	 DINŢĂ, 
MIR CSM1114 OLAE 

Contrasemnează  pentru legalitate,, 
SECRETAR GENERAL U.A.T., 

Borşan George Lucian 


