
  Nr.59/ 02.12.2020 

 

P R O I E C T      D E    H O T Ă R Â R E 

pprriivviinndd    ccoonnssttaattaarreeaa  îînncceettăărriiii  ddee  ddrreepptt,,pprriinn  ddeemmiissiiee,,  aa    mmaannddaattuulluuii    ddee  ccoonnssiilliieerr  llooccaall  aall  ddoommnnuulluuii  

CCăălliinn  VVaassiillee--CCiipprriiaann  

  

  Având în vedere : 

-Demisia  domnului consilier local Călin Vasile-Ciprian înregistrată la Primăria Comunei Bărcăneşti sub 

nr.23.107/27.11.2020; 

-referatul  constatator   nr.23108     din 27.11. 2020 al Primarului comunei Bărcăneşti şi al secretarului 

general al comunei privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului 

consilier local Călin Vasile- Ciprian; 

- referatul  de aprobare  nr.   23226/ 02.12.2020    al Primarului comunei Bărcăneşti  privind constatarea 

încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Călin Vasile Ciprian  ;;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului desemnat în 

vederea analizării și întocmirii rapoartului  de specialitate pentru Proiectul de hotărâre    privind 

constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Călin Vasile 

Ciprian;; 

--  aavviizzeellee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr......................................ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBaarrccaanneessttii  ;;  

--  aavviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  UUAATT  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii  nnrr............................  ddiinn  ..................................  ;;  

TTiinnâânndd  ccoonntt  ddee    pprreevveeddeerriillee  ::  

--aarrtt..220044  aalliinn..((22))  lliitt..aa)),,  aalliinn  ((33)),,  aalliinn((66)),,  aalliinn..((77)),,aalliinn..((1100)),,  aalliinn..((1177))        ddiinn  OOUUGG  NNRR..5577//22001199  pprriivviinndd  CCoodduull  

aaddmmiinniissttrraattiivv,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree;;  

--aarrtt..3344  ,,aalliinn..((22))lliitt..aa)),,  aalliinn..((33)),,  aalliinn..((66)),,  aalliinn..((77)),,  aalliinn..((1100)),,  aalliinn..((1177))  ddiinn  RReegguullaammeennttuull    ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  

ffuunnccţţiioonnaarree  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii,,,,  rreevviizzuuiitt,,  aapprroobbaatt  pprriinn  HH..CC..LL..CCoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii  

nnrr..5533//22001199;;  

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 



 În temeiul prevederilor  art. 139 alin. (1) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ;cu modificările şi completările ulterioare , 

 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova  

adoptă prezenta H O T Ă R Â R E : 

 

Art. 1. Se ia act de demisia domnului Călin Vasile Ciprian ales consilier  local în cadrul Consiliului 

Local al comunei Bărcăneşti  la alegerile locale din 27 septembrie 2020 pe lista Alianţei USR Plus şi se 

constată încetarea de drept  ,înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului său. 

  Art.  2. Se declară vacant  locul ocupt de domnul Călin Vasile Ciprin  în cadrul Consiliului Local al 

comunei Bărcăneşti. 

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata si inaintata autoritatilor si persoanelor interesate prin grija 

secretarului general al  comunei Barcanesti, judetul Prahova, în termenul prevzut de lege. 

 

 

 

INITIATOR : 

PRIMAR, 

Gheorghe Dima  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  COMISIA: ____ 

________ADRESA NR.______-DIN_________ 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

llaa  PPrrooiieeccttuull  ddee  hhoottăărrâârree  pprriivviinndd    ccoonnssttaattaarreeaa  îînncceettăărriiii  ddee  

ddrreepptt,,pprriinn  ddeemmiissiiee,,  aa    mmaannddaattuulluuii    ddee  ccoonnssiilliieerr  llooccaall  aall  ddoommnnuulluuii  

CCăălliinn  VVaassiillee--CCiipprriiaann  

 

   În conformitate cu prevederile   art. 136  alin.3) lit.a) , alin.(4)  si (5) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările 
ulterioare , am analizat  Proiectul  de hotărâre nr.59/02.12.2020  privind    

ccoonnssttaattaarreeaa  îînncceettăărriiii  ddee  ddrreepptt,,pprriinn  ddeemmiissiiee,,  aa    mmaannddaattuulluuii    ddee  ccoonnssiilliieerr  llooccaall  

aall  ddoommnnuulluuii  CCăălliinn  VVaassiillee--CCiipprriiaann,,  pprrooppuuss  ddee  PPrriimmaarruull  ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii  

şşii  aamm  ccoonnssttaattaatt  uurrmmăăttooaarreellee  ::  
 Obiectul  reglementării :încetarea de drept a  mandatului de consilier 

local şi  vacantarea  locului de consilier local; 
 Dl.consilier local Călin Vasile Ciprian, ales consilier local la alegerile 

locale din 27.09.2020 pe lista Alianţei USR Plus  şi-a prezentat actul 
de demisie din funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
comunei Bărcăneşti, demisie înregistrată la Primăria Comunei 
Bărcăneşti sub nr. 23.107/27.11.2020 

 În conformitate cu prevederile  art.204 alin.(2) lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, calitatea de consilier  încetează de drept 
înainte de expirarea duratei normale  a mandatului prin demisie. 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

SECRETAR  GENERAL  al comunei  

Nr.  23233 /02.12.2019 
 



Potrivit alin.(3) şi (6),alin.(10) , data încetării  de drept a mandatului 
în această situaţie este data apariţiei evenimentului, respectiv 27 
noiembrie 2020, constatarea încetării  de drept a mandatului de 
consilier local, precum şi vacantarea  locului de consilier local 
realizându-se  printr-o hotărâre  de constatare  a autorităţii 
deliberative respective, la propunerea primarului  sau oricărui ales  
local,  adoptată  în prima şedinţă  desfăşurată după apariţia  
evenimentului. 
 Hotărârea consiliului local are la bază  un referat constatator  

întocmit în maxim 3 zile  de la apariţia evenimentului şi semnat 
de primar şi de secretarul general, însoţit de acte justificative. 

  Având în vedere că sunt respectate prevederile  alin.(17) ale 

art.204  din OUG nr.57/2019, consider că PPrrooiieeccttuull  ddee  hhoottăărrâârree  

pprriivviinndd    ccoonnssttaattaarreeaa  îînncceettăărriiii  ddee  ddrreepptt,,pprriinn  ddeemmiissiiee,,  aa    mmaannddaattuulluuii    

ddee  ccoonnssiilliieerr  llooccaall  aall  ddoommnnuulluuii  CCăălliinn  VVaassiillee--CCiipprriiaann,,    eessttee  

îînntteemmeeiiaatt,,  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree    aall  rreegglleemmeennttăărriilloorr  ssppeecciiffiiccee  

aapplliiccaabbiillee,,  rreessppeeccttiivv  aall  lleeggaalliittăăţţiiii,,  sseennss  îînn  ccaarree  pprrooppuunn  aannaalliizzaarreeaa  şşii  

ssuuppuunneerreeaa    sspprree  ddeezzbbaatteerree  şşii  aaddooppttaarree    aa  pprrooiieeccttuulluuii  îînn  ccaauuzzăă,,  îînn  

pprriimmaa  şşeeddiinnţţăă    aa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii,,  îînn  

ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  pprreevveeddeerriillee  lleeggaallee..  

 
Întocmit, 

Secretar   general al comunei , 
Nicoleta Savu 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

REFERAT CONSTATATOR 
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier 

local Călin Vasile- Ciprian 
  
  
  

Prin adresa înregistrată la Primăria Comuna Bărcăneşti sub nr. 23107/27.11.2020 
domnul CĂLIN VASILE CIPRIAN, candidat pe lista Aliantei USR Plus  la alegerile 
locale din 27.09.2020, şi-a înaintat demisia din funcţia de consilier local. 
            Conform art. 204 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, mandatul de consilier încetează de drept prin demisie. 
            Încetarea de drept a mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local la 
propunerea primarului sau a oricărui consilier. În situația demisiei se ia act de demisie, 
prin hotărâre, şi se declară vacant locul consilierului. 
            Ţinând cont de prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) și alin. (7) și 
(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 34 alin. 2 lit. a) din 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti 
aprobat prin H.C.L. nr. 53/2019, 
           În temeiul art. art. 204 alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti 
Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului 
domnului consilier local Călin Vasile Ciprian. 
  
 
 
 
 

                   P R I M A R,                  SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
Gheorghe Dima                            Nicoleta Savu  

 
  

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

PRIMARIA  COMUNEI     B Ă R C Ă N E Ş T I 

Nr.   23.108/ 27.11.2020 
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