ROMÂNIA

pita

JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA VĂRBILĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

2
%

al

d-lui ION Marius
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consiler local
în
Consiliul Local
locului
local
de
consiler
al
acestuia
vacantarea
precum şi

- Adrian,

Luând act de :
Demisia din funcţia de consilier local în consiliului local
comunei Vărbilău, înregistrată sub
21. 05. 2021 depusă de DI. ION Marius
Adrian, la Secretarul General
nr. 3780
comunei Vărbilău;
Referatul constatator înregistrat
nr. 3815 din 24.05.2021, privind încetarea de drept a
d-lui ION Marius — Adrian, precum și vacantarea locului de
mandatului de consilier local
consilier local al acestuia în Consiliu local
comunei Vărbilău;
nr. 4177
Referatul de aprobare al Primarului comunei Vărbilău, Judeţul Prahova înregistrat
din 08. 06. 2021;
- Raportul întocmit de Secretarul General, înregistrat sub nr. 4176 din 08.06.2021;
În conformitate cu prevederile:
art. 55, alin. (2)it. a) și alin. (17) din Ordinul MDLPA Nr. 25 / 2021 pentru aprobarea
-

din

-

al

al

al

sub

al

sub

modelului orientativ la statutul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modelului
orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;
alin.(3), art. 30, alin. (1), it. c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;
specialitate din cadrul Consiliului Local, precum şi avizul
Ţinând seama de avizele comisiilor
administrativ-teritoriale;
secretarului general al unității
În baza art. 204, alin.(2)
a), alin. (3) alin-(6), alin-(7), alin.(10) și alin:(17), art. 129, alin.
OUG
57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările si
(1), alin (14) din
completările ulterioare;
57 din
art. 196, alin. (1),
În temeiul art. 139, alin. (1), art. 140, alin (1)
a) din OUG
modificările
Codul
si
03. 07. 2019 privind
completările ulterioare;
administrativ, cu
Consiliul Local al comunei Vărbilău, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) şi art.
134, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările si
completările ulterioare, adoptă prezenta,

art,

de

nr.

It.

nr.

i.

şi

HOTĂRĂRE:
act de demisia d-lui ION Marius — Adrian din funcţia de consilier local ales la
alegerile locale din 27.09, 2020 pe lista de candidați a Partidului Social Democrat în Consiliul Local al
comunei Vărbilău, şi, pe cale de consecință, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier
local înainte de expirarea duratei normale a acestuia.
Art.2. Se constată vacantarea locului de consiier local din partea Partidului Social Democrat,
în cadrul Consiliului Local al comunei Vărbilău deţinut de di. ION Marius — Adrian.
Art.3. Secretarul General al comunei Vărbilău va comunica de îndată prezenta hotărâre
Judecătoriei Vălenii de Munte, Judeţul Prahova.
Art.4. Secretarul General al comunei Vărbilău,va comunica autorităţilor şi persoanelor
interesate prezenta hotărâre.

Art.1. Se

ia

Contrasemnează,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
ANGHELACHE Pompijiu

—

Cristi;

SECRETAR
A

al
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r. COJOCARU

VĂRBILĂU,

Nr. 22

08 Iunie 2021

GENERAL

Fi;

George
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Nr. 3815 din 24.05.2021

REFERAT

CONSTATATOR

al

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local
d-lui ION Marius — Adrian,
precum și vacantarea locului de consilier local
acestuia în Consiliul local
comunei

al

al

Vărbilău

În conformitate cu prevederile art. 204 alin (2), lit. a) din Codul administrativ,calitatea
de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin
Constatarea încetării de drept a mandatului
şi vacantarea locului de consilier local, se
realizează prin hotărâre
consiliului local, la propunerea primarului, în prima şedinţă
desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea de constatare a autorităţii deliberative
este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în
condiţiile art.122 din Codul Administrativ, precum şi consilierului local în cauză.

a

la

Marius — Adrian, ales consilier local
alegerile locale din 27.09.2020 pe lista
de candidați a PSD, a depus cererea scrisă de demisie din funcţia de consilier local al
consiliului local
comunei Vărbilău, înregistrată sub nr. 3780 din 21. 05. 2021
Secretarul
General
lit.
comunei Vărbilău, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
şi alin.
DI. ION

UP.

al

la

al

(1), a)

În temeiul celor prezentate, având în vedere prevederile art. 204,
alin (6) şi (7),
propunem Consiliului Local Vărbilău constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local al d-lui ION Marius — Adrian, ales
lista P.S.D.,ca urmare
depunerii demisiei scrise a
acestuia, precum şi vacantarea locului de consilier local deținut de acesta în Consiliul Local al
comunei Vărbilău.

a

pe

PRIMAR,
IONIŢĂ

n
Secretar General,

Ir. COJOCARU Florin

-

George

|

JUDETUL PRAHOVA

PRIMĂRIA COMUNEI

CATRE,

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VĂRBILĂU, JUDEŢUL PRAHOVA

Subsemnatul ION Marius — Adrian, CNP. 1790827296339 domiciliat în comuna
Vărbilău, sat Vărbilău, nr. 1011, identificat cu C-I. seria PX nr. 549815, în calitate de
Partidului
consilier local ales
alegerile locale din 27.09. 2020 pe lista de candidaţi
Social Democrat
Consiliul Local al comunei Vărbilău,
Prin prezenta vă înaintez demisia mea din calitatea de consilier local în Consiliul
Local
comunei Vărbilău, începând cu data de 21 Mai 2021, în conformitate
prevederile art. 204 alin.(2) lit. a) din Codul administrativ.

a

la

în

al

Data

Z/. 05.

cu

00e/
Semnătura,
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PRIMAR

Nr. 4177 din 08, 06. 2021

REFERAT

DE APROBARE

/a proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local al d-lui ION Marius — Adrian, precum şi vacantarea locului de
consilier local al acestuia în Consiliul Local

de

art.

Potrivit dispozițiilor
204 alin (2) lit. a) din Ordonanţa
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;

la

Adrian, consilier local ales
alegerile locale din
27.09. 2020 pe lista de candidaţi a PSD în Consiliul Local
comunei Vărbilău a
actul
de
din
la
demisia sa
depus
funcţia de consilier local
Secretarul General
comunei Vărbilău înregistrat sub nr. 3780 din 21. 05. 2021.
DI. ION Marius

—

al

al

În conformitate cu prevederile art. 204 alin.(7) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr.57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și
completările ulterioare, Consiliul Local
obligația de a adopta o hotărâre în
30
termen
zile de introducerea proiectului ordinii de zi , a referatului
în consecință, am iniţiat prezentul proiect
constatator privind situația apărută
de hotărâre pe care
comunei
supun spre aprobare Consiliului Local
Vărbilău.

de

la
îl

are

și,

al

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

—
VĂRBILĂU

COMUNA

PRIMARIA

Nr.

4176 din 08.06.2021

RAPORT

/a proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local
al d-lui ION Marius — Adrian, precum și vacantarea locului de consilier local acestuia în
Consiliul Local

al

în

nr.

3815 din 24.05.2021, întocmit
Prin Referatul constatator înregistrat sub
din
conformitate cu prevederile art. 204 alin.10
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, se propune Consiliului Local al comunei Vărbilău
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui ION Marius — Adrian,
ales
lista P.S.D.,ca urmare
depunerii demisiei scrise a acestuia, precum şi vacantarea
Consiliul Local al comunei Vărbilău.
local
locului de consilier
deţinut de acesta

a

pe

în

art.

204 alin.(1) lit. a) din Codul administrativ, calitatea de
Potrivit prevederilor
consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în mai
multe cazuri, printre care şi prin demisie.

a

nr.

3780
solicitat, prin cererea înregistrată sub
din 21. 05. 2021,
comunei Vărbilău. Astfel,
se ia act de demisia sa din Consiliul Local
potrivit prevederilor art. 204 alin. (7), coroborat cu alin. (17). din Codul administrativ,
încetarea mandatului de consilier local, în caz de demisie, se constată în prima şedinţă a
consiliului local desfăşurată după apariţia evenimentului, în baza demisiei scrise înaintate
secretarului general al unităţii administrativ teritoriale şi primarului. Totodată, hotărârea care
are la bază referatul constatator întocmit în maxim 3 zile de la apariţia evenimentului, prin
se declară vacant locul consilierului local, trebuie comunicată de
care se ia act de demisie
îndată, judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului.
DI.

consilier

local ION Marius

—

să

Adrian

al

şi

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (2) lit. a),
alin.7, alin.10, alin.17 şi art.129 alin.14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, propun inițierea unui proiect de hotărâre prin care se ia act de
demisie, se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului
de consilier local al domnului ION Marius — Adrian precum și vacantarea locului de consilier
local în Consiliul Local Vărbilău, ocupat

de acesta.

Secretar General

al unităţii

Jr.

(CL

A,

i
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LAN

administrativ-teritoriale,
Florin George
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Nr. 4210 din 08 lunie 2021

CĂTRE,
Adresa

:

JUDECĂTORIA VĂLENII DE MUNTE
Strada Tipografiei nr.1, Oraş Vălenii de Munte, cod poştal 106400,
Judeţul Prahova
Fax: 0244/283360; E-mail jud.valeniidemuntejust.ro

:

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul COJOCARU Florin - George, având funcţia publică de
Secretar General al comunei Vărbilău, Judeţul Prahova, în conformitate cu
prevederile art. 204, alin. (17) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
vă transmit de îndată Hotărârea a Consiliului local al comunei Vărbilău, judeţul
Prahova nr. 22 din 08 Iunie 2021 privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local al d-lui ION Marius — Adrian, precum și vacantarea
locului de consilier local al acestuia în Consiliul Local.
Cu stimă,

AS
_

Domnului Preşedinte

Secretar General,
-OJOCARU Florip — George

al Judecătoriei Vălenii de Munte, Judeţul Prahova.
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Nr. 4192 din 08 Iunie 2021

CĂTRE,
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Filiala Judeţeană Prahova

În atenţia Domnului

TOADER

Bogdan Andrei

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul COJOCARU Florin - George, având funcţia publică de Secretar general al
comunei Vărbilău, Judeţul Prahova, vă aduc la cunoştinţă următoarele :
-

din

art. alin
al

nr.

3780 din 21. 05. 2021;
Constatarea încetării de drept a mandatului şi vacantarea locului de consilier local, se
realizează prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului, sau, după caz, al
oricărui alt consilier local, în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului.
Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să
valideze mandatul supleantului, în condiţiile art.122 din Codul Administrativ, precum şi

înregistrată
-

lista

de
ION Marius — Adrian, ales consilier local Ia alegerile locale din 27.09.2020 pe
204
în
conformitate cu prevederile
(17) a depus cererea scrisă
candidaţi a PSD,
al
local
consilier
consiliului
de demisie
de
Vărbilău,
comunei
local
funcţia
DI.

sub

consilierului local

în cauză.

art.

cele de mai sus, în

121 alin. (1)
conformitate cu prevederile
lit. d) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, vă rugăm să confirmaţi calitatea de membru al PSD a d-lui OPRIŞ
Gheorghiţă Valentin, următorul supleant pe lista PSD la alegerile locale din data de 27. 09,
fi validat de Judecătoria Vălenii de Munte, Judeţul Prahova
2020, al cărui mandat urmează
din
Codul
administrativ.
condiţiile art. 122

Faţă

de

a

în

Cu stimă,

Secretar General al comunei Vărbilău,
COJOCARU

Florin

—

George

