
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială comuna SĂRATA
PRIMARUL COMUNEI SĂRATA

Nr.MOL /1 din 03.01.2022

PROIECT   DE HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării, prin demisie,

a mandatului de consilier local a domnului Nedea Constantin ,
precum și vacantarea unui mandat de consilier local

în cadrul Consiliului local al comunei Sărata , județul Bacău

Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău, întrunit în ședință extraordinară în data de
……………..

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.14 din 03.01.2022 al primarului comunei , în calitatea sa de initiator , prin care se

susține necesitatea și oportunitatea constatării încetării, prin demisie, a mandatului de consilier local  a domnului
Nedea Constantin , precum și vacantarea unui mandat  de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei
Sărata , județul Bacău ; raportul de specialitate nr. 15 din 03.01.2022 al secretarului general al comunei, prin
care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; referatul
constatator  nr.8179 din 29.12.2021 , întocmit și semnat de către primarul comunei Sărata și secretarul general al
comunei Sărata , potrivit art.204 alin.(10 ) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; avizul  consultativ al comisiilor de specialitate a Consiliului
local Sărata ;

În baza prevederilor :
- art.204 alin.(2) lit.a), alin.(3) , alin.(10), alin.(17) și alin.(20) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57

/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
Luând act de demisia scrisă depusă la registratura primăriei comunei Sărata de către domnul consilier

local Nedea Constantin , cu nr. 8133 din 27.12.2021;
In temeiul art.139 alin.(1) și ale art. 196 alin.(1) lit.a), art.204 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

PROPUNE:

Art.1. Se constată încetarea de drept , înainte de termen , prin demisie , a mandatului de consilier local al
domnului NEDEA Constantin , începând cu data depunerii demisiei scrise la secretarul general al comunei Sărata
, respectiv 27 decembrie 2021.

Art.2. Funcția de consilier local al comunei Sărata atribuită Partidului Social Democrat , partidul pe lista
căruia a fost aleasă persoana nominalizată la art.1 , se vacantează la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3. Prin grija secretarului general al comunei Sărata, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică
, pe site-ul : www.comuna-sarata.ro și va fi comunicată :

- Instituției Prefectului Județului Bacău, pentru controlul de legalitate prevăzut de lege ;
- persoanei nominalizate la art.1;
- Partidului Social Democrat, în vederea comunicării numelui următorului supleant de pe lista de candidați

pentru consiliul local al comunei Sărata de la alegerile din 27 septembrie 2020, care îndeplinește la această dată
condiția de a fi membru al partidului ;

- Consiliului local al comunei Sărata, în vederea punerii în mișcare a procedurilor legale de validare a unui
supleant pe funcția vacantă de consilier local atribuită Partidului Social Democrat .

Inițiator, Primar Avizat, Secretarul general al comunei Sărata

Argatu Irina Cristina Sandu

Red.SC/1ex



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială comuna SĂRATA
Nr.8179 din 29.12.2021

REFERAT CONSTATATOR
la proiectul de hotarare privind constatarea încetării, prin demisie,

a mandatului de consilier local  a domnului Nedea Constantin
precum și vacantarea unui mandat  de consilier local

în cadrul Consiliului local al comunei Sărata , județul Bacău

În data de 27 decembrie 2021 s-a depus demisia scrisă, înregistrată la registratura primăriei comunei
Sărata cu nr. 8133 din 27.12.2021, de către domnul consilier local Nedea Constantin , din functia de consilier local
obținută în urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.

În conformitate cu prevederile art.204 alin.(2) lit.a), alin.(3),(6),(7),(10) si alin.(17) din
O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, calitatea de consilier local inceteaza de drept inainte de expirarea
duratei normale ale mandatului,in caz de renuntare,respectiv demisie.

Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local precum si vacantarea locului de consilier
local se realizeaza printr-o hotărâre de constatare a autoritatii deliberative respective, la propunerea primarului sau
a oricarui ales local, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului.Hotararea autorității
deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile
art.122 din Codul Administrativ,precum și consilierului local.

Hotărârea are la baza un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la aparitia evenimentului și
semnat de primar si de secretarul general al comunei.

Încetarea mandatului de consilier local în cazul demisiei, se constată în prima ședință a consiliului
desfășurată după apariția evenimentului și în baza demisiei scrise inaintate secretarului general al
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului, președintelui de ședință, după caz.

Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie și se declara vacant locul consilierului local se
comunică de îndată judecatoriei competente să valideze mandatul supleantului.

În temeiul celor prezentate, având în vedere prevederile legale sus precizate, propunem constatarea
încetarii de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Nedea
Constantin, ales pe listele Partidului Social Democrat, ca urmare a opțiunii de a renunța la functia de consilier local
și declararea ca vacant a mandatului de consilier local deținut de acesta în Consiliul Local al comunei Sărata,
precum și vacantarea locului de consilier local și care urmează a fi completat cu supleantul de pe lista Partidului
Social Democrat, confirmat de acesta ,conform prevederilor legale in vigoare.

Primar, Secretar general comună,
Irina ARGATU Cristina SANDU

Red.SC/1ex



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială comuna SĂRATA
PRIMARUL COMUNEI SĂRATA

Nr. 14 din 03.01.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind constatarea încetării, prin demisie,
a mandatului de consilier local  a domnului Nedea Constantin ,

precum și vacantarea unui mandat  de consilier local
în cadrul Consiliului local al comunei Sărata , județul Bacău

Potrivit dispozitiilor art.204 alin(2) lit a) din Ordonanța de Urgență 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, prin demisie .

Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local precum si vacantarea locului de consilier
local se realizeaza printr-o hotărâre de constatare a autoritatii deliberative respective, la propunerea primarului sau
a oricarui ales local, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului. Hotararea autorității
deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile
art.122 din Codul Administrativ, precum și consilierului local.

Hotărârea are la baza un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la aparitia evenimentului și
semnat de primar si de secretarul general al comunei.

Ca urmare a faptului că la 27 decembrie 2021 s-a depus demisia scrisă, înregistrată la registratura
primăriei comunei Sărata cu nr. 8133 din 27.12.2021, de către domnul consilier local Nedea Constantin, din
functia de consilier local obținută în urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.

În temeiul celor prezentate, având în vedere prevederile legale în materie , propun constatarea încetarii de
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Nedea Constantin , ales pe
listele Partidului Social Democrat, ca urmare a opțiunii de a renunța la functia de consilier local și declararea ca
vacant a mandatului de consilier local deținut de acesta în Consiliul Local al comunei Sărata, precum și
vacantarea locului de consilier local și care urmează a fi completat cu supleantul de pe lista Partidului Social
Democrat, confirmat de acesta ,conform prevederilor legale in vigoare.

Ca urmare , în conformitate cu prevederile art. 204 alin.(7) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local are obligatia de a
adopta o hotărâre în termen de 30 zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi , a referatului constatator
semnat de primar și de secretarul general privind situația apărută si, în consecință, am initiat prezentul proiect de
hotărâre pe care il supun spre aprobare Consiliului Local al comunei Sărata la prima ședință din luna ianuarie
2022.

Primar,

Irina ARGATU



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială comuna SĂRATA
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SĂRATA

Nr.15 din 03.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind constatarea încetării, prin demisie,

a mandatului de consilier local  a domnului Nedea Constantin ,
precum și vacantarea unui mandat  de consilier local

în cadrul Consiliului local al comunei Sărata , județul Bacău

Luând act de demisia scrisă depusă la registratura primăriei comunei Sărata de către domnul consilier
local Nedea Constantin , demisie înregistrată sub nr. 8133 din 27.12.2021;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. CL/14 din 03.01.2022 al primarului comunei , în calitatea sa de initiator , prin
care se susține necesitatea și oportunitatea constatării încetării, prin demisie, a mandatului de consilier local  a
domnului Nedea Constantin , precum și vacantarea unui mandat  de consilier local în cadrul Consiliului local al
comunei Sărata , județul Bacău ;

- referatul constatator  nr.8179 din 29.12.2021 , întocmit și semnat de către primarul comunei Sărata și
secretarul general al comunei Sărata , potrivit  art.204 alin.(10 ) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

Potrivit dispozitiilor art.204 alin(2) lit a) din Ordonanța de Urgență 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, prin demisie .

Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local precum si vacantarea locului de consilier
local se realizeaza printr-o hotărâre de constatare a autoritatii deliberative respective, la propunerea primarului sau
a oricarui ales local, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului. Hotărârea autorității
deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile
art.122 din Codul Administrativ,precum și consilierului local.

Hotărârea are la baza un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la aparitia evenimentului și
semnat de primar si de secretarul general al comunei.

Potrivit alin.(3),(6) si alin.(10) ale art. 204 din Codul Administrativ, data incetarii de drept a mandatului de
consilier local în aceasta situatie este data de aparitia evenimentului,respectiv 27.12.2021.

Hotararea Consiliului are la baza un referat constatator,intocmit in maxim 3 zile de la aparitia
evenimentului si semnat de primar si de secretarul general,insotit de acte justificative.

Avand in vedere ca sunt respectate prevederile art.204 alin.(17) potrivit cărora incetarea mandatului de
consilier local, in cazul demisiei se constată în prima ședință a consiliului desfășurată după aparitia evenimentului
si in baza demisiei scrise inaintate de domnul NEDEA Constantin , secretarului general al unitatii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale, primarului, presedintelui de ședință, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru
constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de consilier local  a domnului Nedea Constantin , precum și
vacantarea unui mandat  de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Sărata, județul Bacău

În baza prevederilor art.204 alin.(2) lit.a), alin.(3), alin.(6), alin.(10), alin.(17) și alin.(20)  din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, avizez
favorabil proiectul de hotărâre privind  constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de consilier local  a
domnului Nedea Constantin, precum și vacantarea unui mandat  de consilier local în cadrul Consiliului local al
comunei Sărata, județul Bacău, pentru a se discuta la prima ședință a consiliului local din luna ianuarie 2022.

Secretarul general al comunei Sărata ,
Cristina SANDU


