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privind Incetarea de drept a mandatului de consilier local i a calitatii de 

viceprimar a domnului Ciocan Nicolae, ca urmare a demisiei 

Consiliul Local al orasului Cománefli, judetul BacAu, Intrunit in edin{a 
ordinarA din data de 17.12.2013; 

Avánd In vedere: 
- cererea de demisie, Inregistratà sub nr.54224/10.12.2013, a domnului 

ing.Nicolae Ciocan din fünctia de viceprimar §i calitatea de consilier 10th!; 
- referatul constatator nr.54696/1 3.12.2013 al d-lui ec.Viorel Miron - Primarul 

oraului Comaneti i a d-nei jurist Daniela Chirila - Secretarul orau1ui Comàneti, 
prin care se propune Consiliului Local sà ia act de Incetarea de drept a mandatului de 
consilier local i a calitaçii de Viceprimar a domnului Ciocan Nicolae, ca urmare a 
demisiei acestuia §i sã declare vacante locul de consilier local i fiincçia de Viceprimar; 

- expunerea de motive a Primarului oraului Comàneti; 
- rapoartele fhvorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al oraului Comanetj; 
In conformitate cu: prevederile art.9, alin.2, lit.a, alin.3 i art. 12 din Legea 

nr.393/2004 privind Statutul aleilor locali, cu modificarile i completarile ulterioare; 
In temeiul art.36 i art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publicä localá, republicata, cu modificarile i completárile ulterioare, adopta 
urmätoarea 

hi1{fli ':1 
Art.1 Consiliul Local al oraului Comaneti ia act de mnceiarea de drept a 

mandatului de consilier local din partea PNL al domnului Ciocan Nicolae, ca urmare a 
demisiei acestuia i declara vacant locul de consilier local. 

Art.2 Consiliul Local al oraului Comane$i ia act de mncetarea, Inainte de 
expirarea duratei normale a mandatului, a calitaçii de Viceprimar a domnului Ciocan 
Nicolae, ca urmare a demisiei i declara vacantà flinctia de Viceprimar al oraului 
Comane$i. 

Art.3 Prezenta hotArâre se va comunica Instituçiei Prefectului judeului Bacau, 
Primarului oraului Comaneti, directiilor i serviciilor interesate, pentru ducere la 
mndeplinire. 
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