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Nr. 89/17.03.2020

HOTĂRÂRE
(PROIECT)
Referitor la: constatare încetare de drept a mandatului de consilier local și declarare ca
vacant al locului acestuia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de
_____/______ 2020.

Având în vedere:
- demisia domnului Popa Ioan din funcția de consilier local, înregistrată la Consiliul Local sub
nr.21/02.03.2020;
- referatul constatator al compartimentului APL, Acte Administrative, Arhivă nr.88/17.03.2020;
- prevederile art. 204 alin. (2) lit. a) ,alin. (6), coroborate cu prevederile art.602 din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
- avizul favorabil al comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Slatina;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1)
lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al
municipiului Slatina, a domnului Popa Ioan, înscris pe lista Partidului Național Liberal.
Art. 2 Se declară vacant mandatul domnului consilier local prevăzut la art. 1, ca urmare a demisiei
acestuia.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Secretarul municipiului Slatina;
- Persoanei nominalizate la art.1.

Iniţiator
Primar,
Constantin Stelian Emil MOȚ

În baza art. 243 alin.(1) lit.“a” din OUG 57/2019
avizăm prezentul proiect de hotărâre
Secretar general al municipiului Slatina,
Mihai Ion IDITA
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Nr.88/17.03.2020

Referat
cu privire la: constatare încetare de drept a mandatului de consilier local și declarare ca
vacant al locului acestuia
Având în vedere :
- demisia domnului Popa Ioan din funcția de consilier local, înregistrată la Consiliul Local sub
nr.21/02.03.2020;
- prevederile art. 204 alin. (2) și (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, potrivit
cărora
„ Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept înainte de
expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
lit. a ) demisie”;
(6) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) -f) şi l) constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local sau de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de consilier
local sau de consilier judeţean se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii
deliberative respective, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului
judeţean sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia
evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei
competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122, precum şi consilierului
local.
- prevederile art. 602 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, potrivit cărora
„ Până la data desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020,
pentru locurile de consilier local, respectiv consilier judeţean a căror vacantare a fost constatată,
prin ordin al prefectului sau prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean,
după caz, în condiţiile art. 204, comunicarea acestor acte administrative se realizează către
consiliul local, respectiv către consiliul judeţean în vederea validării mandatului supleantului
desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă, cu respectarea art.
30-34, 55, 551, 89, 90, 99 şi 991 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare”.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind constatare încetare
de drept a mandatului de consilier local și declarare ca vacant al locului acestuia, poate fi supus
dezbaterii și aprobării Consiliului Local al municipiului Slatina.
PRIMAR,
Constantin Stelian Emil MOŢ

Vizat de legalitate,
Sef Serviciu
Otincelescu Mihaela

Secretar general al municipiului Slatina,
Mihai Ion IDITA

Întocmit,
Consilier juridic
Rădulescu Florica

