
R O M Â N I A 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ 

- Consiliul local – 
 

H O T Ă R Â R E A    NR. 102 
privind declararea vacantă a funcŃiei de viceprimar al comunei Poarta Albă 

 

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinŃa extraordinară din data de 
12.10.2013;   
 Având în vedere : 

- expunerea de motive prezentată de primarul comunei; 
- raportul compartimentului de specialitate; 
- referatul secretarului comunei Poarta Albă; 
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2 şi 3 ale Consiliului local Poarta Albă; 
- Avizul de legalitate al secretarului comunei; 
- cererea nr. 4603 din 26.07.2013 a domnului Farcaş Daniel-IonuŃ, privind demisia 

din funcŃia de viceprimar al comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 100/12.10.2013 privind revocarea HCL nr. 

73/29.07.2013; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 101/12.10.2013 privind revocarea HCL nr. 

74/29.07.2013; 
- prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile OrdonanŃei Guvernului nr.35/2002 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a Consiliilor locale aprobată 
prin Legea 673/2002; 
În temeiul art.45, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

Art.1 – Se ia act de încetarea de drept , prin demisie,înainte de termen, a 
mandatului de viceprimar al comunei Poarta Albă. 

Art.2 – Se declară vacantă funcŃia de viceprimar al comunei Poarta Albă, judeŃul 
ConstanŃa;  
 Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului – JudeŃul ConstanŃa, 
domnului Farcaş Daniel-IonuŃ, compartimentului Resurse Umane, în vederea aducerii la 
îndeplinire. 
 Art.4. – Prezenta hotîrâre a fost adoptată cu votul a 13 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă, 0 abŃineri din totalul de 13 voturi exprimate.  
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