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CONSILIUL LOCAL 
H O T A R A R E 

Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local 
Curcani a dnului Costache Gheorghe - PSD,  

si vacantarea locului de consilier local 
 

Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara convocata de 
indata in ziua de 06.05.2022, ora 09.00, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 
• Proiectul de hotarare nr. Nr. 1662/02.05.2022 initiat de primarul comunei Curcani; 
• Referatul constatator nr. 1663/02.05.2022 privind constatarea incetarii de drept a a mandatului de 

consilier local in cadrul Consiliului Local Curcani a dnului Costache Gheorghe - PSD si 
vacantarea locului de consilier local;  

• Prevederile art.204 alin. (2) lit. a), alin. (6), alin.(7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Adminstrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 222 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local nr. 1748, 1749, 1750; 
• Prevederile HCL nr. 5/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta; 
• Referatul de aprobare nr 1664/02.05.2022, intocmit de initiatorii proiectului de hotarare; 

 
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 
 

H O T A R A S T E  
 
 Art. 1 Se constata incetarea de drept a a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local 
Curcani a dnului Costache Gheorghe din partea Partidului Social Democrat si vacantarea locului de 
consilier local.    
 Art. 2.  Primarul Comunei Curcani, prin aparatul de specialitate al acestuia, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotararea poate fi atacata in conditiile prevazute de lege.  
Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Buciumeneanu Eugen Marian 
 
 
 

Nr.20                       Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 8 
Astazi, 06.05.2022                                                                  Nr.voturi pentru -    8                                                                             
                                                                                     Nr.voturi impotriva -  
                                                                                                Abtineri -      
          
                                                                                    Contrasemneaza, 
                                                                                     Secretar general , Dayan Ileana 
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