ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Nr. 74 / 03.01.2022
Proiect
HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului VASILIU
IONEL, înainte de expirarea duratei normale a acestuia
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- demisia din funcţia de consilier local a domnului Vasiliu Ionel, înregistrată la nr. 28918
/23.12.2021;
- referatul constatator înregistrat la nr. 29129 / 27.12.2021;
În temeiul prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a, alin. (6), alin. (10) și alin. (17) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare
În conformitate cu prevederile 129, alin. (14), art. 136, alin. (10), art. 139, alin. (1),
art. 154, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local
al domnului VASILIU IONEL, înscris pe lista electorală a Partidului Național Liberal la
alegerile locale din 27 septembrie 2020.
Art. 2: Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al
Municipiului Fălticeni.
Art. 3: Prezenta hotărâre va fi comunicată de îndată Judecătoriei Fălticeni și
consilierului local în cauză.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
Secretar general municipiu
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Nr. 29129 / 27.12.2021
REFERAT
Având în vedere demisia domnului VASILIU IONEL din functia de consilier
local, înregistrată la nr. 28918 / 23.12.2021, 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 VASILIU IONEL este înscris pe lista electorală a Partidului Național
Liberal 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.
Constatarea încetării de drept a mandatului şi vacantarea locului de consilier
local se realizează prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului, sau,
după caz, al oricărui alt consilier local, în prima şedinţă desfăşurată după apariţia
evenimentului.
Hotărârea autorității deliberative este comunicată de îndată judecătoriei
competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 122 din Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și consilierului local
în cauză.

PRIMAR,
prof.Gheorghe-Cătălin Coman

Secretar general municipiu,
jr. Mihaela Busuioc
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Compartiment legalitatea și circuitul actelor administrative
Nr. 75 / 03.01.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al
domnului VASILIU IONEL, înainte de expirarea duratei normale a acestuia
Prin referatul constatator înregistrat la

nr. 29129 / 27.12.2021 întocmit în

conformitate cu prevederile art. 204 alin.(10) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare, se propune
introducerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fălticeni a
proiectului de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului
VASILIU IONEL, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei şi
vacantarea locului de consilier local.
Potrivit prevederilor art. 204 alin.(1) lit. a din Codul administrativ, calitatea de
consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin
demisie. Dl.consilier local Vasiliu Ionel a solicitat, prin cererea înregistrată sub nr. 28918 /
23.12.2021, să se ia act de demisia sa din Consiliul Local al Municipiului Fălticeni Astfel,
potrivit prevederilor art. 204 alin.(6), coroborat cu alin. (17) din Codul administrativ,
încetarea mandatului de consilier local, în caz de demisie, se constată în prima şedinţă a
consiliului local desfăşurată după apariţia evenimentului.
Totodată, hotărârea care are la bază referatul constatator întocmit în maxim 3 zile de
la apariţia evenimentului, prin care se ia act de demisie şi se declară vacant locul
consilierului local, trebuie comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze
mandatul supleantului.
Compartiment legalitatea și circuitul actelor administrative
Consilier juridic Simona Ciocan

