
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 102 
Din 05 . 08 . 2021 

Privind  : constatarea incetării de drept, inainte de termen, a mandatului de consilier 
local al dlui MARTIN EUGEN.  

Iniţiator: Costin - Lucian Grigore, Primarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre: 102 /05 .08. 2021; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, Intrunit 1n şedinţa extraordinară In 

data de 09.08.2021; 
Având In vedere: 
referatul constatator nr. 41640/05. 08 .2021; 
avizul comisiei de specialitate nr. 5; 
demisia inregistrată la Consiliul local Tecuci sub nr. 120/CL /05.08.2021 a domnului 
consilier local Martin Eugen; 
incheierea Judecătoriei Tecuci din data de 06.01.2021 pronunţată 1n dosar nr. 
5566/324/2020; 
prevederile art.55, alin.2, lit.a şi alin.17 din Ordinul nr. 25/14.01.2021 pentru aprobarea 
modelului orientativ a1Regulamentului de organizare i funcţionare 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 O.U.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 Martin Eugen şi declară vacant locul ocupat de acesta. 

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

Art.3 Prezenta hotăffire va fi dusă la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.4 Prezenta hotărke va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretarului General al 

U.A.T. Municipiului Tecuci. 

Iniţiator, 
Primar, 

Costin Lucian-Grigore 

AVIZAT, 
SECRETAR GENERAL U.A.Ti., 

Borşan George Lucian 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT CONSTATATOR 
Nr. 41640 din 05.08.2021 

Privind : constatarea incetării de drept, inainte de termen, a mandatului de consilier 
local al dlui. MARTIN EUGEN.  

Prin cererea Mregistrată la Consiliul local Tecuci sub nr. 120/CL/ 05.08.2021 a domnului 

consilier local Martin Eugen, acesta şi-a 'inaintat demisia din calitatea de consilier local. 

in conformitate cu prevederile art.204,alin. 2, lit. a, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările şi complefările ulterioare "Calitatea de consilier local, respectiv cea 

de consilier judeţean Incetează de drept Inainte de expirarea duratei normale a mandatului, 1n 

următoarele cazuri: a) demisie" coroborat cu prevederile art. 204, alin. 6 din acelaşi act normativ " 

in situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) - f) şi 1) constatarea Incetării de drept a mandatului de 

consilier local sau de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de 

consilier judeţean se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, 
la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui alt ales 

local, adoptată In prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii 

deliberative este comunicată de Indată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, 

1n condiţiile art. 122, precum şi consilierului local." 
Deoarece situaţia domnului Martin Eugen se hicadrează 1n prevederile articolului mai sus 

menţionat, astfel propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind Incetarea, 
Inainte de termen, a mandatului de consilier local al domnului Martin Eugen şi declararea ca 

vacant a locului deţinut de acestain Consiliul Local al Municipiului Tecuci. 

PRIMAR, 
Costin Lucian Grigore 

SECRETAR GENERAL 
Borşan George Lucian 


