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Nr.  7218/09.08.2022 

 

REFERAT CONSTATATOR 

cu privire la  constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Oprescu Ion-Cristian şi 

declararea ca vacant a locului deținut de aceasta  

 

 

 

  În data de 15.07.2022 s-a înregistrat la Primăria comunei Micești opțiunea domnului 

Oprescu Ion-Cristian de a renunța la funcția de consilier local obținută în urma alegerilor locale 

din data de 27.09.2020.  

 În Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare sunt stabilite procedurile ce urmează a fi parcurse în cazul 

în care calitatea de consilier local încetează de drept înainte de exprarea mandatului. 

 În conformitate cu prevederile art. 204, alin. (2) lit.a, alin (3), alin (6), alin (7), alin (10) 

și alin (17) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare  ”Calitatea de consilier local, încetează de drept înainte de 

expirarea duratei normale a mandatului, în caz de demisie. 

 Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum și vacantarea 

locului de consilier local se realizeaza printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative, la 

propunerea primarului sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima ședință desfășurată dupa 

apariția evenimentului. Hotărârea consiliului are la bază un referat constatator semnat de primar 

și de secretarul general al comunei. Referatul va fi însoțit de acte justificative. Încetarea 

mandatului de consilier local, în cazul demisiei, se constată în prima ședință a consiliului 

desfășurată după apariția evenimentului și în baza demisiei scrise înanintată secretarului general 

al UAT, primarului, președintelui de ședință, dupa caz.” 

 În baza celor prezentate propunem constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Oprescu Ion-Cristian, aleasă pe 

listele P.S.D. ca urmare a opțiunii acesteia de a renunța la funcția de Consilier Local și declararea 

ca vacant a locului deținut de aceasta în Consiliul Local al comunei Micești .   

  

      PRIMAR,                     SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  

ing.  Dumitru VOICU                    jr.  Mihai-Iulian DULAMĂ 
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