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H O T Ă R Â R E  
privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului 

de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Medgidia,  
al domnului TEODORESCU VALERIU – ROMEO   

 
 

 
 
               Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, 
strada Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară convocată în 
data de 25 februarie 2021,  
 Având în vedere:  

- proiectul de hotărâre nr. 28/15.02.2021 și inițiativa exprimată în referatul de 
aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 4547/15.02.2021; 

- demisia domnului Teodorescu Valeriu – Romeo din funcția de consilier local, 
înregistrată sub nr. 4500/15.02.2021; 

- prevederile art. 204 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- referatul constatator semnat de primar și de secretarul general al municipiului 
Medgidia prevăzut la art. 204 alin. (7) și (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și înregistrat sub nr. 
4546/15.02.2021; 

- prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4611/15.02.2021, al compartimentului 
relații publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică; 

             În conformitate cu prevederile art. 204 alin. (17), coroborate cu cele ale art. 
139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 
 
 



H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E : 
 
 
               Art. 1 – Se ia act de demisia domnului TEODORESCU VALERIU – ROMEO, 
consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Medgidia, ales pe listele 
electorale ale Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 27 septembrie 
2020. 
 
               Art. 2 – Se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale 
a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Medgidia, al 
domnului TEODORESCU VALERIU – ROMEO, ales pe listele electorale ale Partidului 
Național Liberal la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020. 
 
               Art. 3 – Se declară vacant locul consilierului local TEODORESCU VALERIU – 
ROMEO deținut în cadrul Consiliului Local al municipiului Medgidia și, implicit, cel deținut 
în cadrul Comisiei de specialitate pentru probleme de învățământ, sănătate și familie, 
muncă și protecție socială, activități social – culturale și culte. 
 
               Art. 4 – Prezentul act administrativ și materialele care au stat la baza 
adoptării, se comunică Instituției Prefectului Județului Constanța pentru control și 
verificarea legalității, Judecătoriei Medgidia pentru validarea mandatului supleantului, 
consilierului local, precum și compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință 
publică prin publicarea in Monitorul Oficial Local. 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 16 voturi pentru, --- voturi împotrivă şi --- 
abţineri, din totalul de 16 consilieri prezenţi la ședință și 17 consilieri în funcție. 

 
           Red. în 7 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. dosar 

hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. Judecătoria Medgidia, 1 ex. dl. Teodorescu Valeriu – Romeo, 1 ex. 

Compartiment Informatică. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 

 ……………………… 
Ozgun  ARSLAN 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 

 

 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 


