
AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                              SECRETARUL GENERAL AL  

                               MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

  privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

municipal al domnului Bercu Adrian-Gheorghe 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedința ordinară a lunii 

martie 2021, având in vedere: 

▪ Demisia dlui. Bercu Adrian-Gheorghe din funcţia de consilier municipal, 

înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 9703 din data de 

18.03.2021;  

▪ Referatul constatator nr. 9926/19.03.2021; 

▪ Prevederile art. 204 alin. 2 lit. a), alin. (6) și alin. (10) din Codul 

Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

  În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgovişte ia act de încetarea de drept a 

mandatului de consilier municipal al domnului Bercu Adrian-Gheorghe, ca 

urmare a demisiei. 

 

 

 



Art. 2 Începând cu data prezentei, se declară vacant locul de consilier local 

din partea Partidului Național Liberal, ocupat până în prezent de domnul Bercu 

Adrian Gheorghe. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei 

hotărâri se obligă Secretarul General al Municipiului Targoviste. 

                              

 

 

 

INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

  jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

          Red. D.I. 

 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită 

depunere  

raport de specialitate 

   

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 
 

 

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4 
 

 

Comisia nr. 5 X  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      APROBAT, 

                     PRIMARUL 

      MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE                 

jr. Daniel-Cristian Stan                                                                                                                                       

                                    

 

 

REFERAT CONSTATATOR 

privind încetarea mandatului de consilier municipal 

al domnului Bercu Adrian-Gheorghe 

 

  Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 9703 

din data de 18.03.2021 se aduce la cunoştinţa Consiliului Local Municipal 

Târgovişte demisia domnului Bercu Adrian-Gheorghe din funcţia de consilier 

municipal. 

În aceste condiţii, conform prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a) şi alin. 

(10) din cuprinsul Codului Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, propunem Consiliului Local Municipal 

Târgovişte să constate încetarea de drept a mandatului de consilier municipal 

al domnului Bercu Adrian-Gheorghe şi vacantarea locului acestuia. 

În concluzie, înaintăm proiectul de hotărâre spre analiză şi avizare 

comisiei de specialitate nr. 5 – comisia juridică, urmând a fi prezentat spre 

adoptare în plenul proximei şedinţe a Consiliului Local Municipal Târgovişte. 

 

 

SECRETARUL GENERAL  

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE, 

jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 
 

 

 

 


