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constatarea incetirii de drept a mandatului de consilier Iocal a!
domnului Baicu Gheorghe Ovidiu 9i declararea ca vacant a locului ocupat de
acesta in Consiliu! Local al comunei Fr6ncegti
Cu privire la:

Primarul comunei FrAncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei FrAncesti intrunit in gedint5 ordinarS public5 la data de
29.10.202L la care pafticipS un numSr de ..... consilieri din totalul de 15 in functie, gedint5
condusi de domnul Budihoi Sorin Mihai
Av6nd in vedere :
- Referatul constatator nr. lLL47 din 28. t0,2021 ;
- Referatul de aprobare nr, 11148 din 28.10.202L, cu privire la ,,constatarea incetSrii de
drept a mandatului de consilier local al domnului Baicu Gheorghe Ovidiu 9i declararea ca
vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul Local al comunei Fr6ncesti ";
- Demisia domnului Baicu Gheorghe Ovidiu din funclia de consilier local din partea
formaliunii politice Paftidul Social Democratinregistratd cu num5rul 11146 din 28,L0.202L;
- rapoartele de avizare ale comisiei pentru invS!5m6nt, culte, sdndtate, cultura, protectie
sociala, activitati sportive si de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economicosociala, protectia mediului, buget finante, administrarea domeniului public si privat al
localitatii, agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert, comisiei pentru administratie
publica locala, juridice, apdrarea ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;
- Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit5tii proiectului de hot5r6re
intocmit de c5tre secretarul localit5tii asupra proiectului de hot5rSre.
in conformitate cu art. 204, alin. 2 lit. a, alin. (3), alin. (6), alin, (10) si alin. 17 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57120t9 privind Codul Administrativ, cu modific5rile
9i completdrile ulterioare, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al
Consiliului Local al comunei Francesti, Legea nr.5212003 privind transparenta decizionalS.
In temeiul art. 139 alin. (1) 9i art.196 alin.(1) lit,a) din OUG nr.5712019 privind Codul
administrative, cu modificSrile 9i complet5rile ulterioare, propune urm5toarea :

-

HOTARARE
Art. 1. Se constat5 incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier

local al
domnului Baicu Gheorghe Ovidiu gi se declard vacant locul ocupat de aceasta in Consiliul
Local al comunei Frdncesti.
Art. 2. Prezenta hot5r6re se comunic5 prin intermediul Secretarului general al comunei
Frdncesti, in termenul prev5zut de lege, Institutiei Prefectului ludetului VAlcea, Primarului,
domnului Baicu Gheorghe Ovidiu, Partidul Social Democrat - filiala V6lcea, Judec5toria Rm
Vdlcea si se aduce la cunogtin!5 public5 prin afigare la sediul Consiliului Local Frdncegti.

INITIATOR
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
FLORIN

FrAncesti, judetul Valcea, 28.10.2021

SECRETAR GEN
Jr. MARrA LAyATA
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Nr. 11148 din 28.10.2O2L
REFERAT DE APROBARE
Cu privire la constatarea incetdrii de drept a mandatului de consilier local al domnului
Baicu Gheorghe Ovidiu si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul Local al
comunei Fr6ncesti

Initierea acestui proiect de hotSrAre cu privire la constatarea de drept a mandatului de
consllier local al domnului Baicu Gheorghe Ovidiu este determinat5 de demisia ( renuntarea
la mandat ) a acestuia ,
Prin cererea nr, 11146 din 28.70.202L domnul Baicu Gheorghe Ovidiu solicit5 sH se ia
act de demisia sa.
Consiliul local are obligatia de a adopta hotSrSrea in termen de 30 de zile de la
introducerea pe proiectul ordinii de zi.
In conformitate cu art,204 alineatele 6 si 17 din Ordonanta de Urgen!5 nr.5712019
privind Codul administrativ, cu modlflcbrile si completSrile ulterioare , consilierii locali pot
demisiona anuntSnd in scris secretarul general al unitStii administrativ teritoriale , Primarul
propune consiliului local adoptarea unei hotirAri prin care se ia act de demisia consilierului in
prima sedinti desfdsurat5 dupd aparitia evenimentului.
Date fiind cele mai sus expuse, supun spre aprobarea Consiliului Local proiectul initiat.

INITIATOR
PRIMAR,
Daniel Florin
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747 din 28.t0.2027
REFERAT CONSTATATOR

Una dintre cazurile de incetarea de drept a mandatului de consilier local inainte
de expirarea duratei normale a acestuia este demisia, date fiind dispozitiile ari. 204
alin. 2lit. a) din Ordonanla de Urgentd nr.5712019 privind Codul administrativ, cu
modific5rile 9i complet5rile ulterioare.

tn conformitate cu alineatele 6 9i 17 din art 204 al aceluiagi act normativ,
consilierii locali pot demisiona anun!6nd in scris secretarul general al unit5tii
administrativ teritoriale . Primarul propune consiliului local adoptarea unei hotdr6ri

-

prin care se ia act de demisia consilierului in prima gedin!5 desfSguratd dupE aparilia
evenimentului, Din cuprinsul cererii nr. 1t746 din 28.70.2027, rezultd cd domnul
Baicu Gheorghe Ovidiu soliciti s5 se ia act de demisia sa,
Consiliul local are obligatia de a adopta hotdr6rea in termen de 30 de zile de la
introducerea pe proiectul ordinii de zi.
Prezentul referat constatator a fost intocmit in baza dispozitiilor art.204 alin. 10
din OUG nr. 5712079 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile
ulterioare, care dispune in sensul ,r Hot5r6rea consiliului are la baz6, pentru
situatiile prevdzute la alin. 2 lit a), c) - f), h) si l), un referat constatator, intocmit in
maxim 3 zile de la aparilia evenimentului si semnat de primar si de secretarul general
al comunei . Referatul este insotit de acte justificative."
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SECRETAR GENERAL,
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CATRT,

CONSILIUL LOCAL TNNruCTSTI

Spre stiintb

-

Secretar general

Subsemnatul, Baicu Gheorghe Ovidiu cu domiciliul in comuna Frdncegti, satul Frdncegti,
judetul V6lcea, in calitate de consilier local - formaliunea politic5 Partidul Social Democrat
organizalia local5 Fr6ncegti, depun demisia din componenla Consiliului Local Fr6ncegti.

Baicu Gheorghe Ovidiu
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Nr. 11149 din 28.10.2021
Raport de specialitate

de

hotii16re cu privire la constatarea incetdrii de drept a mandatului de
consilier local al domnului Baicu Gheorghe Ovidiu si declararea ca vacant a locului
ocupat de acesta in Consiliul Local al comunei Fr6ncesti

La Proiectul

La proiectul de hotErdre iniliat, se propune constatarea incetdrii de drept a
mandatului de consilier local al domnului Baicu Gheorghe Ovidiu ca urmare a
demisiei acestuia.
Analizdnd proiectul de hot5rdre, se constat5 cb acesta intruneste condiliile de
legalitate prevbzute de OUG nr.5712079 privind Codul administrativ, cu modificErile
si completdrile ulterioare ,, Calitatea de consilier local inceteaz5 de drept inainte de
expirarea duratei normale a mandatului, in caz de demisie ".
Conform alineatelor 6 si 77 din art 204 al aceluiasi act normativ, consilierii locali
pot demisiona anunt6nd in scris secretarul general al unitdtii administrativ teritoriale .
Primarul propune consiliului local adoptarea unei hotb16ri prin care se ia act de
demisia consilierului in prima sedintd desfbsuratd dupd aparitia evenimentului. Din
cuprinsul cererli nr. 11146 din 28.t0.2021, rezultd cd domnul Baicu Gheorghe Ovidiu
solicitd sd se ia act de demisia sa.
Consiliul local are obligatia de a adopta hotdr6rea in termen de 30 de zile de la
introducerea pe proiectul ordinii de zi,
Avdnd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hotirdre pe
care il supunem aprob5rii Consiliului Local al comunei Frdncesti,
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Nr. 11150 din 28.10.2021
RAPORT

Privind avizarea legalitSlii proiectului de hotir6re conform aft. 243 din O.U.G. nr.57
privind Codul Administrativ

I zOLg

Proiectul de hotdr6re privind ,,constatarea incetirii de drept a mandatului de consilier local al
^domnului Baicu Gheorghe Ovidiu 9i declararea ca vacant a Iocului ocupat de acesta in Consiliul
Local a! comunei Fr6ncesti "
Competen!a
Potrivit prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.5712019 privind Codul
administrativ aprobarea proiectului de hotSrare este de competenta consiliului local.

Dreptul material art. 204, alin. 2 lit. a, alin. (3), alin. (6), alin. (10) si alin. 17 din Ordonanta de
Urgcnta a Guvernului nr.5712019 privind Codul Administrativ precum si ale Regulamentului de organizare
sl functionare al Consiliului Local al comunei Francesti.

Vot: Pentru adoptarea hot516rii este necesar votul majoritSlii simple a consilierilor Iocali in funclie,
prezenti la sedintS.
Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hotSr6re privind ,,constatarea incetSrii
^de drept a mandatului de consilier local al domnului Baicu Gheorghe Ovidiu si declararea ca vacant a locului
ocupat de acesta in Consiliul Local al comunei Fr6ncesti ".
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