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REFERAT CONSTATATOR
privind constatarea inceterii de drept a mandatului de consilier local a doamnei

IANCU ELENA NICOLETA, inainte de expirarea duratei normale a acestuia

La data de 27.05.2022, cu nr. de inregistrarc 332412022 a fost inregistratA la
Primeria ora$ului Cazanesti, demisia doamnei IANcU ELENA NICOLETA din functia
de consilier local, situatie care duce la incetarea de drept a mandatului de consilier
local, potrivit atl. 204 alin.(z), lit.a) din Ordonanla de Urgenta nr. 57l 2019 privind
Codul administrativ, cu modificerile si complet5rile ulterioare.

Prin Ordonanta de Urgenta ff. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificerile si completerile ulterioare pentru situatiile de incetare a mandatului de
consilier local la aft.204 se preved urmatoarele:

,,Art. 204: incetarea mandatului de consilier local qi de consilier judetean

(2) Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judetean inceteaza
de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:

a) demisie;
(3) Data incetarii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) lit.

a), c)-0 si l), este data aparitiei evenimentului sau a implinirii conditiilor care
determina situatia de incetare. dupe caz.

(6) in situatiile prevazute la alin. (2) lit. a), c)-f) qi l) constatarea inceterii de
drept a mandatului de consilier local sau de consilier judetean, precum Si vacantarea
locului de consilier local sau de consilier judetean se rcalizeaza printr-o hotarare de
constatare a autoritatii deliberative respective, la propunerea primarului ori, dupa
caz, a pregedintelui consiliuluijudetean sau a oricirui alt ales local, adoptate in prima
gedinte desfagurate dupe aparitia evenimentului. Hoterarea autoritatii deliberative
este comunicata de indatd judecetoriei competente se valideze mandatul
supleantului, in conditiile art. 122, prccum Si consilierului local.

(7) Consiliul local, respectiv consiliul judetean are obligatia de a adopta
hotArarea prevezuta la alin. (6) in termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul
ordinii de zi a reter atului constatator semnat de primar gi de secretarul general al

unitatii/subidiviziunii administrativ - teritoriale ori de pre9edintele consiliului judetean

9i de secretarul general al judetului, dupe caz, cu privire la una dintre situatiile
prevazute la alin. (2) lit. a), c)-0 9i l).

(10) Hotararea consiliului are la bazd, pentru situatiile prevazute Ia alin. (2) lit.
a), c) J), h) qi l), un referat constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparitia
evenimentului Si semnat de primar gi de secretarul general al comunei, al oragului sau
al municipiului/subdiviziunii municipiului, respectiv de preqedintele consiliuluijudetean
gi de secretarul general al judelului. Referatul este insotit de acte justificative.

(17) incetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier .iudetean, in
cazul demisiei, se constate in prima gedint5 a consiliului desfagurata dupe aparitia
evenimentului Si in baza demisiei scrise inaintate secretarului general al
unitetii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului, presedintelui de gedinta,
preqedintelui consiliului judelean, dupa caz. Hoterarea consiliului prin care se ia act de
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