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         R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
H O T Ă R Â R E 

prin care se ia act de demisia consilierului local   
PETRARIU CRISTINA şi vacantarea  mandatului de  consilier local 

 
 Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 În conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) lit. a) şi alin. (3), art. 10 şi art. 12 din Legea 
nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In baza prevederilor art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115 /2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In baza expunerii de motive, întocmita de Primarul comunei Vînători Neamţ, în calitate de 
iniţiator al proiectului de hotarare, înregistrată sub nr.   6383  din 15.12.2016; 
 Având în vedere Referatul nr.  6384  din 15.12.2016, întocmit de secretarul comunei 
Vînători Neamţ; 
 Având în vedere demisia prezentată de doamna PETRARIU CRISTINA, înregistrată  sub 
nr.   6587   din 08.12.2016;  
 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1   Ia act de demisia înaintată de doamna PETRARIU CRISTINA, consilier local  în 
cadrul Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ. 
 Art.2   Locul ocupat de doamna PETRARIU CRISTINA în cadrul Consiliului Local al 
comunei Vînători Neamţ se declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista 
Partidului Social Democrat. 
 Art.3   Secretarul comunei Vînători Neamţ va înainta Comisiei de validare  a mandatelor 
de consilier din cadrul Consiliului Local al  comunei Vînători Neamţ, nominalizata prin HCL nr. 
32 din 22.06.2016,  documentaţia în vederea validării mandatului de consilier local pentru 
supleantul de pe lista Partidului Social Democrat. 
 Art.4  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate.      
Nr.67 
Din 22.12.2016 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier:Vasile BÎRLIBA 

                                                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                                                            Secretar, 

                                                                 Alina-Iuliana FLO Ş                                        
  Total consilieri locali : 12                                           
   Prezenti : 12        
   Pentru  :12             
   Împotriv ă:-         
   Abtineri :-                                                                                             


