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H O T A R A R E 
privind incetarea prin demisie a mandatului de consilier local al d-lui  

Costache Marian Petrut si declararea vacantarii locului de consilier local respectiv 
 
 

Avand in vedere: 
-Cererea de demisie a d-lui Costache Marian Petrut, CNP …….. consilier local in 

cadrul Consiliului Local al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, candidat la alegerile 
locale din data de 27 septembrie 2020 pe listele Partidului National Liberal, inregistrata sub nr. 
3607/02.03.2022; 

-Referatul de aprobare al 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, inregistrat cu nr. 3711 din 03.03.2022, precum si raportul de 
specialitate al secretarului comunei, inregistrat cu nr. 3712 din 03.03.2022; 

Ţinând cont de prevederile HCL nr. 101/2020 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Tirgsoru Vechi, respectiv Ordinul Prefectului 
Judetului Prahova privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constuire a Consiliului 
Local al comunei Târgșoru Vechi, județul Prahova la data de 28 octombrie 2020;; 

În conformitate cu prevederile prevederile art. 204 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1) si alin.(2) lit.c), precum si art. 139 alin. 3 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
               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 
Costache Marian Petrut, CNP ………., candidat la alegerile locale din data de 27 septembrie 
2020 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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