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H O T A R A R E 
privind incetarea prin demisie a mandatului de consilier local al d-lui  
Mutu Petre si declararea vacantarii locului de consilier local respectiv 

 
 

Avand in vedere: 
-Cererea de demisie a d-lui Mutu Petre, CNP 1650915293142 consilier local in cadrul 

Consiliului Local al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, candidat la alegerile locale din 
data de 5 iunie 2016 pe listele Partidului National Liberal, inregistrata sub nr. 7677/14.05.2019; 

-Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae - primarul comunei Targsoru Vechi, 
privind incetarea prin demisie a unui mandat de consilier local si declararea vacantarii locului 
de consilier local respectiv, inregistrata cu nr. 8144 din 23.05.2019, precum ai raportul de 
specialitate al secretarului comunei, inregistrat cu nr. 8143 din 23.05.2019; 

Ţinând cont de prevederile HCL nr. 79/2016 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Tirgsoru Vechi, respectiv HCL nr.70/2016 
privind validarea mandatelor consilierilor aleşi; 

În conformitate cu prevederile art.9, alin.(2), lit.a) şi art.10 din Legea nr.393/2004, 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare si prevederile Legii 
nr.115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; 

 În temeiul prevederilor art.36, alin.(1) ,art.45, alin.(1), (2) si art.115, alin.(1), lit.b) din 
Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
               Consiliul Local al comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 
hotarare: 
 
              Art.1- Se ia act de incetarea, prin demisie, a mandatului de consilier local al d-lui Mutu 
Petre, CNP 1650915293142, candidat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pe listele 
Partidului National Liberal şi ales în funcţia de consilier local din partea Partidului National 
Liberal. 
              Art.2-  La data emiterii prezentei hotarari se declara vacant locul de consilier local 
detinut de acesta. 
 
              Art.3- Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Biroul 
Secretariat, Resurse Umane si Arhiva, iar cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor 
prezentei se insarcineaza secretarul comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova. 
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