
 

 
HOTĂRÂREA NR.88 

privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local, în cadrul 

Consiliului Local al Municipiului Mangalia, al domnului BĂNCEANU MIHAIL  

și vacantarea locului de consilier local 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 

20.04.2022, 

 Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.98/18.04.2022 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia; 

• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.R25414/18.04.2022; 

• Adresa înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Mangalia sub nr.25414/11.04.2022 prin care 

domnul Bănceanu Mihail, consilier local din partea Alianței P.S.D. – A.L.D.E. – P.N.Ț.C.D., solicită să se 

ia act de demisia din funcția de consilier local; 

• Referatul constatator nr.26152/13.04.2022 semnat de Primarul Municipiului Mangalia și de Secreta-

rul General al Municipiului; 

• Raportul Compartimentului Relația cu Consiliul Local din cadrul aparatului de specialitate al Prima-

rului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R25424 din 18.04.2022; 

• Prevederile art.204 alin.(2) lit.a), alin.(3), alin.(6), alin.(7), alin.(10), alin.(15), alin.(17) și alin.(20) 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art.55 alin.(2) lit.a), alin.(3), alin.(6) și alin.(10) din Anexa nr.2 a Ordinului M.L.P.D.A. 

nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ – teritoriale, precum și a 

modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local; 

• Prevederile art.44 alin.(2) lit.a), alin.(3), alin.(6) și alin.(10) din H.C.L. nr.279/23.12.2020 privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Mangalia; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, al Comisiei Ur-

banism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și al Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul 

Consiliului Local al Municipiului  Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului 

Local al Municipiului Mangalia, al domnului BĂNCEANU MIHAIL. 

 

Art.2 Vacantarea locului de consilier local al domnului Bănceanu Mihail. 

 

Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre Judecătoriei Mangalia 

conform prevederilor art.204 alin.(6) din Codul Administrativ, persoanelor interesate, direcțiilor și serviciilor 

de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, precum și Instituției 

Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru 

a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 
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