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 HOTĂRÂREA NR. 24 
 Din 04.03.2022 

 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a doamnei Chifan 
 Nicoleta-Carmen 

 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul şi data înregistrării proiectului: 407/25.02.2022; 
 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  extraordinară  ,  online,  în  data  de 

 04.03.2022, orele 11,30  ; 
 Având în vedere : 

 -referat de aprobare a iniţiatorului, înregistrat sub nr. 411/25.02.2022; 
 - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat sub nr. 412/25.02.2022; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 

 Ținând cont de : 
 -  Referatul  constatator  semnat  de  către  Secretarul  General  al  comunei  Valea  Mărului  şi  Primarul  comunei 
 Valea  Mărului,  înregistrat  cu  nr.  405/25.02.2022,  privind  încetarea  de  drept,  înainte  de  expirarea  duratei 
 normale  a  mandatului  de  consilier  local  a  doamnei  Chifan  Nicoleta-Carmen-  şi  declararea  ca  vacant  a 
 locului de consilier local deţinut de aceasta; 
 -  Adresa  înregistrată  la  Primăria  Valea  Mărului  sub  nr.  403  din  data  de  25.02.2022,  prin  care  doamna 
 Chifan Nicoleta-Carmen, solicită încetarea de drept a mandatului de consilier local; 
 În  temeiul  prevederilor  art.  129,  alin.  (1),  alin.  (2),  art.  139  alin.  (1),  art.  204,  alin.  (2),  lit.  a),  alin.  (3),  alin. 
 (6),  alin.  (7),  alin.  (17)  şi  art.  243,  alin.  (1),  lit.  a)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu 
 modificările şi completările ulterioare 

 H O T Ă R Ă  Ş T E : 
 Art.  1.  Consiliul  Local  al  comunei  Valea  Mărului  constată  încetarea  de  drept,  înainte  de  expirarea  duratei 
 normale a mandatului de consilier local a doamnei Chifan Nicoleta-Carmen, ca urmare a demisiei. 
 Art.  2.  Consiliul  Local  al  comunei  Valea  Mărului  declară  vacant  locul  de  consilier  local  ocupat  de  doamna 
 Chifan Nicoleta-Carmen. 
 Art.  3.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  împuternicește  domnul  Virgil  Doca,  primarul 
 Comunei Valea Mărului, Judetul Galați. 



 Art.4.  Prezenta  hotărare  se  comunică  in  mod  obligatoriu,  prin  intermediul  secretarului  comunei,  in 
 termenul  prevazute  de  lege,  primarului  comunei  Valea  Mărului  și  prefectului  judetului  Galați  și  se  aduce  la 
 cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet  www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 
 Luca Liliana 

 Secretar general al comunei, 
 Dumitrașcu Maranda 
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