
 

        ROMÂNIA 

 JUDEȚUL CONSTANȚA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 

    CONSILIUL LOCAL  

 

HOTÃRÂREA NR. 35 

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local 

al domnului Parpală Florentin și declararea  ca vacant a locului de consilier local al 

Partidului M10 

 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, 

strada Decebal numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință 

extraordinară din data de 29 aprilie 2020,  având în vedere: 

- proiectul de hotărăre nr. 45/2020 și referatul de aprobare nr. 9719/27.04.2020  al 

primarului municipiului Medgidia  în calitatea sa de inițiator; 

           - cererea de demisie a domnului Parpală Florentin prin care comunică demisia sa 

din functia de consilier local municipal, ca reprezentant al Partidului M10 înregistrată sub 

numărul 9714/27.04.2020; 

            - referatul constatator nr. 9743/27.04.2020 întocmit în conformitate cu art. 204 

alin (7) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

           - prevederile Legii nr. 24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 

          - prevederile art. 204 alin.(2) lit.a , alin.(3), alin.(6) și alin.(7), alin.(17) din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ; Avizul Comisiei de specialitate – C; 

       În temeiul art. 139 alin(1) și art. 196 alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se ia act de demisia domnului Parpală Florentin ales consilier local la 

alegerile  din  05 iunie 2016 pe lista de condidați a Partidului M10 și se constată încetarea 

de drept a mandatului său ca urmare a demisiei. 

Art.2  Declararea ca vacant  a locului  de consilier local municipal în Consiliul 

Local Municipal Medgidia ca reprezentant al Partidului M10.      

Art.3. Prezenta hotărâre  se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia,  persoanelor nominalizate  

precum și compartimentului informatică pentru asigurarea publicității pe site-ul  

Primăriei Municipiului Medgidia pentru a fi adus la cunoștință publică                           

                   
      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi  ,, pentru  din numărul de  14 consilieri prezenți  la ședință ( lipsesc  dnii consilieri  Ion N. I, 

Rotaru A.,Parpala F.,Pricop C, Vlădescu L)  și un   număr de  19 consilieri în funcție . Dif:1ex.Instituţia  Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar  Hot.,1 

primar,   1 ex PF,. Afisat CI  Red 4 ex. 

      Medgidia 29  aprilie 2020 
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