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PROIECT DE HOTÂRARE

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Rus Ioan și vacantarea unui post de
consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Fântânele, județul Constanța

Primarul comunei Fântânele, județul Constanța, domnul Roșu Ion-Adrian, în baza prerogativelor stabilite
de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.174/ 10.09.2021, în calitatea sa de inițiator, având în
vedere:

- Referatul Constatator nr. 172/ 01.09.2021 al Primarului comunei Fântânele;
- Raportul de specialitate nr.173 /07.09.2021, întocmit de secretarul general al comunei Fântânele;
- Demisia din functia de consilier local inaintata de domnul Rus Ioan, din partea PNL Filiala Constanța,
inregistrata cu nr.2975/30.08.2021;
- dispozitiile art.204 alin.(2) lit.a), alin.(3), alin.(6), alin.(7), alin.(10) si alin.(17) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.120 alin. (1) și art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constitutia României, republicată;
- prevederile art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- prevederile art.7 alin.2 din Codul civil, adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru eleborarea actelor normative,
republicată;
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
PROPUNE

Art.1. Consiliul Local al comunei Fântânele, județul Constanța va lua act cu privire la incetarea de
drept. inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Rus
Ioan, ales pe lista PNL Filiala Constanța.

Art.2. Se va declara vacant locul detinut de consilierul local Rus Ioan, in cadrul Consiliului Local al
comunei Fântânele, județul Constanța.
Art.3. De indeplinirea prezentei hotarari raspunde Secretarul general al comunei Fântânele, județul
Constanța.
Art. 4. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din
data de

.2021 se transmite, de Secretarul general al comunei, Comisiei de

specialitate nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, Comisiei
de specialitate nr.2: Activități social – culturale, Învățământ, sănătate și familie, Comisiei de specialitate nr.3:
Protecție copii, tineret și sport, Muncă și protecție socială și Comisiei de specialitate nr.4: Protecție mediu și
turism; Juridică și de disciplină, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum
și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.
INIȚIATOR
PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE
Ion Adrian ROȘU
Avizat pentru legalitate:
Secretar general al comunei
Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ
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Nr. 172 /01.09.2021

REFERAT CONSTATATOR
la proiectul de hotarare privind încetarea mandatului de consilier al domnului Rus Ioan și
vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Fântânele,
județul Constanța
In data de 30.08.2021 s-a inregistrat cu nr.2975 demisia domnului Rus Ioan din functia de consilier
local obtinuta in urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.
In conformitate cu prevederile art.204 alin.2 lit.a),alin.(3), (6), (7), (10) si alin.(17) din O.U.G. nr
57/2019 privind Codul Adminisrativ, calitatea de consilier local inceteaza de drept inainte de expirarea
duratei normale ale mandatului,in caz de renuntare,respectiv demisie.
Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local precum si vacantarea locului de
consilier local se realizeaza printr-o hotarare de constatare a autoritatii deliberative respective,la propunerea
primarului sau a oricarui ales local,adoptata in prima sedinta desfasurata dupa aparitia evenimentului.
Hotararea autoritatii deliberative este comunicata de indata judecatoriei competente sa valideze
mandatul supleantului, in conditiile art.122 din Codul Administrativ,precum si consilierului local.
Hotararea are la baza un referat constatator,intocmit in maximum 3 zile de la aparitia evenimentului
si semnat de primar si de secretarul general al comunei, al orasului sau al municipiului/subdiviziunii
municipiului.
Incetarea mandatului de consilier local in cazul demisiei,se constata in prima sedinta a consiliului
desfasurata dupa aparitia evenimentului si in baza demisiei scrise inaintate secretarului general al unitatii/
subdiviziunii administrativteritoriale,primarului,presedintelui de sedinta,dupa caz.
Hotararea consiliului prin care se ia act de demisie si se declara vacant locul consilierului local se
comunica de indata judecatorieicompetente sa valideze mandatul suplenatului.
In temeiul celor prezentate, având in vedere prevederile legale sus citate, propunem constatarea
incetarii de drept,inainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier local al domnului Rus Ioan,

ales pe listele PNL, ca urmare a optiunii de a renunta la functia de consilier local si declararea ca vacant a
locului detinut de acesta in Consiliul Local al comunei Fântânele, precum si vacantarea locului de consilier
local si care urmeaza a fi completat cu suplenatul de pe lista PNL care prezinta acceptul partidului,conform
prevederilor legale in vigoare

PRIMAR
Ion Adrian ROȘU
Secretar general
Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ
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Nr. 174 /10.09.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind încetarea mandatului de consilier al domnului Rus Ioan și
vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Fântânele,
județul Constanța

Potrivit dispozitiilor art.204 alin(2) lit a) din Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,calitatea de consilier local inceteaza de drept,inainte
de expirarea duratei normale a mandatului,prin demisie.
Prin demisia inregistrata la Primîria comunei Fântânele cu nr. 2975/30.08.2021, domnul Rus Ioan,
consilier local ales pe lista PNL, si-a prezentat actul de demisie din functia de consilier local al comunei
Fântânele.
In conformitate cu prevederile art. 204 alin.(7) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local are obligatia de a adopta
o hotarare in termen de 30 zile de la introducerea proiectului ordinii de zi, a referatului constatator privind
situatia aparuta si, in consecinta,am initiat prezentul proiect de hotarare pe care il supun spre aprobare
Consiliului Local .

INIȚIATOR
PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE
Ion – Adrian ROȘU
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Nr. 173 / 07.09.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind încetarea mandatului de consilier al domnului Rus Ioan și
vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Fântânele,
județul Constanța
Prin demisia inregistrata la Primîria comunei Fântânele cu nr. 2975/30.08.2021, domnul Rus Ioan,
consilier local ales pe lista PNL, si-a prezentat actul de demisie din functia de consilier local al comunei
Fântânele.
In confirmatate cu dispozitiile art.204 alin.(2) lit.a) din O .U.G. nr 57/2019 privind Codul Adminisrativ
calitatea de consilier inceteaza de drept,inainte de expirarea duratei normale a mandatului,prin demisie.
Potrivit alin.(3),(6) si alin.(10), ale aceluiasi articol, data incetarii de drept a mandatului in aceasta
situatie este data de aparitia evenimentului, constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier
local,precum si vacantarea locului de consilier local realizandu-se printr –o hotarare de constatare a autoritatii
deliberative respective,la propunerea primarului sau a oricarui ales local, adoptata in prima sedinta
desfasurata dupa aparitia evenimentului.
Hotararea Consiliului are la baza un referat constatator,intocmit in maxim 3 zile de la aparitia
evenimentului si semnat de primar si de secretarul general,insotit de acte justificative.
Avand in vedere ca sunt respectate prevederile alin.(17), ale art 204 din Codul administrative potrivit
carora incetarea mandatului de consilier local,respectiv consilier judetean,in cazul demisiei se constata in
prima sedinta a consiliului desfasurata dupa aparitia evenimentului si in baza demisiei scrise inaintate
secretarului

general

al

unitatii/subdiviziunii

administrativ-

teritoriale,primarului,presedintelui

de

sedinta,presedintelui consiliului judetean,dupa caz,,consider ca sunt indeplinite conditiile legale pentru
aprobarea de catre Consiliul Local al comunei Fântânele a proiectului de hotarare privind constatatarea
incetarii, a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Fântânele.
Secretar general
Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ

