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Proiect
HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului
MÎNDRUȚĂ GHEORGHIȚĂ, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, şi
declararea ca vacant a locului deținut de acesta

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- demisia din funcţia de consilier local a domnului Mîndruță Gheorghiță, înregistrată
la nr. 26218 /28.12.2020;
- referatul constatator înregistrat la nr. 26481 /30.12.2020;
În temeiul art. 16, alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al
senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de senator
este incompatibilă cu funcţiile publice de autoritate prevăzute la art. 81 alin. (2) din
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile 129, alin. 2, lit. a art. 136, alin. 10, art. 139, alin. 1,
196, alin. 1, lit. a, 204, alin. 2, lit. a, alin. 3, alin. 7 și alin. 10 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. unic: Se constată încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de
consilier local al domnului MÎNDRUȚĂ GHEORGHIȚĂ, înscris pe lista electorală a
Alianței USR-PLUS la alegerile locale din 27 septembrie 2020, şi se declară vacant
locul de consilier local.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
Secretar general municipiu
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Nr. 26481 / 30.12.2020

REFERAT
Având în vedere demisia domnului MÎNDRUȚĂ GHEORGHIȚĂ din functia de
consilier local, înregistrată la nr. 26218 / 28.12.2020, se impune incetarea de drept
a mandatului acestuia, în conditiile 204, alin. 2, lit. a din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Domnul MÎNDRUȚĂ GHEORGHIȚĂ este înscris pe lista electorală a Alianței
USR PLUS la alegerile locale din 27 septembrie 2020, iar în urma vacantarii
locului acestuia, va fi validat mandatul candidatului declarat supleant, înscris pe
aceeași listă electorală.
La alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, domnul Mîndruță
Gheorghiță a candidat pentru calitatea de senator, obținând numărul de voturi
necesar pentru alegerea acestuia, în condițiile legii. Potrivit art. 16 din Legea nr.
96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, calitatea de senator este incompatibilă cu funcţiile publice
de autoritate prevăzute la art. 81 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu situaţiile de incompatibilitate
generate de dispoziţiile art. 821 din aceeaşi lege.
În toate situatiile de încetare a mandatului inainte de expirarea duratei
normale a acestuia, Consiliul Local adoptă în prima sedință desfășurată după
apariția evenimentului, o hotarâre prin care se ia act de situatia aparută si se
declară vacant locul consilierului în cauză.
PRIMAR,
prof.Gheorghe-Cătălin Coman

Secretar general municipiu,
jr. Mihaela Busuioc

