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       PROIECT DE 
                   HOTĂRÂRE 

Privind constatarea încetarii de drept a unui  mandat de consilier local și vacantarea 
locului de consilier local 

 
        Consiliul Local al comunei Tămășeni,județul Neamț  

   Luând în considerare  demisia d-nei Dumea Gabriela,consilier local în cadrul Consiliului 
Local al comunei Tămășeni,înregistrată la Primăria comunei Tămășeni sub nr.4404/26.05.2021 
        Văzând referatul constatator nr.4478/27.05.2021 întocmit de către primarul com.Tămășeni și 
de către secretarul general al comunei Tămășeni 
        Având în vedere prevederile: 
- art.204,alin.2,lit.a și alin.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ precum și ale art.53 alin.2 lit.a și alin.10 din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Local al com.Tămășeni aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Tămășeni nr.63/15.12.2021 
       În temeiul dispozițiilor art.129,alin.1,ale art.139,140 alin.1 precum și cele ale 
art.196,alin.1,lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Adminsitrativ 
 
 
      PROPUN: 
 
 
Art.1.Se constată încetarea de drept,înainte de termen,a mandatului de consilier local pentru 
doamna DUMEA GABRIELA și se declară vacant locul de consilier local al acesteia. 
Art.2.Hotărârea se va comunica ,potivit legii,prin grija secretarului general al comunei 
Tămășeni,persoanelor și autorităților interesate. 
 
 
 
 
            

    INIȚIATOR,                 Contrasemnează pentru legalitate, 
      PRIMAR,                                                           Secretar general comuna Tămășeni 
ȘTEFAN LUCACI                                                  ALINA –CRISTINA CĂLIMAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 
COMUNA  TĂMĂŞENI 

PRIMARIA 
                                           Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494 

E-mail: primariatamaseni@yahoo.com 
 
 
Nr.4478/27.05.2021 

 
REFERAT CONSTATATOR 

Referitor la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat 
de consilier și vacantarea locului de consilier local 

 
            
 Prin cererea înregistrată sub nr.4404/26.05.2021,doamna Dumea Gabriela ,în calitate 
de consilier local ales pe lista Alianței USR PLUS,aduce la cunoștință că demisionează din 
această funcție, 

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Adminstrativ,calitatea de consilier local încetează,înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului,prin demisie. 

Potrivit prevederilor art.204 alin.2 lit.a,alin.6,alin.10 și alin.17 din OUG nr.57/2019 
privind Codul Adminstrativ în cazul încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale 
a acestuia,Consiliul Local adoptă în prima ședință o hotărâre prin care se ia act de situația 
apărută și se declară vacant locul consilierului local în cauză. 

Hotărârea Consiliului Local prin care se constată încetarea de drept a mandatului de 
consilier local și vacantarea locului  are la bază un referat constatator,drept pentru care se 
impune ca la prima ședință, a consiliului local al com.Tămășeni să se înscrie pe ordinea de zi 
proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept,înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier local a doamnei Dumea Gabriela și declararea ca vacant a 
locului deținut de aceasta în Consiliul Local al com.Tămășeni.După ce hotărârea va fi 
adoptată se va comunica de îndată Judecătoriei Roman pentru validarea mandatului 
supleantului din lista alinaței USR PLUS  de la alegerile locale din data de 27 septembrie 
2020. 

Drept pentru care s-a întocmit prezentul referat constataor.  
 
       Primar,                                                        Secretar general al  comunei Tămășeni, 

ȘTEFAN  LUCACI                                                 ALINA-CRISTINA CĂLIMAN  

 
 

 

 

 

 

 

 


