
                                                                     
                        

                              

                                                                    R O M Â N I A 

                                                              JUDEȚUL  NEAMȚ 

                                              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BÂRA 

 

                                                      PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  nr./ din mai 2022 

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Dancă Mihai și vacantarea unui post 

de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Bâra. 

 

Consiliul local al comunei Bâra,județul Neamț; 

Luând act de: - Demisia din funcția de consilier local înaintată de dl. consilier Dancă Mihai, 

înregistrată cu nr.1306 din 03.05.2022 precum și referatul constatator semnat de primarul 

comunei și secretarul general al comunei, înregistrat cu nr.1328 din 04.05.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art.204, alin.(10) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonata 

de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările și completările ulterioare,  

- Referatul de aprobare (ca instrument de motivare și prezentare a proiectului de hotărâre) 

semnat de primarul comunei, înregistrat cu nr.1052 din 18.05.2022, și raportul de specialitate 

cu privire la necesitatea și oportunitatea proiectului de hotărâre întocmit de secretarul general 

al comunei, înregistrat cu nr.1085 din 18.05.2022; 

 - Ordinul Prefectului – județului Neamț nr.509 din 02.11.2020, prin care s-a constatat 

îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului local Bâra;  

Analizând temeiurile juridice respectiv:  

- art.204, alin (2), lit.a, alin (6), alin.(10) alin (17). , din Codul administrativ, aprobat prin 

Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările și completările 

ulterioare,  

- prevederile Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bâra, aprobat 

prin Hotărârea nr. 44 din 31.10.2020; 

 Având în vedere dispozitiile Legii nr.24/2000,privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin.(1), art.139, alin.(1), art.196 alin. (1), lit.a, din Codul 

administrativ, aprobat prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu 

modificările și completările ulterioare:  

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. - Se ia act de demisie şi se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 

mandatului de consilier local încetarea de drept, a mandatului de consilier local a domnului 

DANCĂ MIHAI, ales pe lista de candidați a Partidului Național Liberal, ca urmare a demisiei 

acestuia. 



 Art.2.- Se declară vacant locul de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei 

Bâra, acesta urmând a fi ocupat de următorul supleant de pe lista Partidului Național Liberal, 

validat în condițiile legii.  

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bâra, prefectului judeţului Neamț în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate precum și d-lui Dancă Mihai. 

Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică de îndată Judecătoriei Roman în vederea validării 

mandatul supleantului, în condițiile legii.  

 

 

                             INIȚIATOR,                                            Avizat, 

                         PRIMAR, Petraru Dănuț                             Secretar general,Dancă Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA BÂRA 

Nr.1328 din 04.05.2022 

REFERAT CONSTATATOR 

la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului 

Dancă Mihai și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Bâra. 

 
               În data de 03.05.2022 domnul  Dancă Mihai a depus la Primăria comunei Bâra  demisia din 

funcția de consilier local obținută în urma alegerilor locale din data de 27.09.2020 care a fost 

înregistrată cu nr.1306 din  03.05.2022. 

               Potrivit prevederilor art.204 alin.2 lit.a) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul 

Adminisrativ cu modificările și completările ulterioare, calitatea de consilier local încetează 

de drept,înainte de expirarea duratei mandatului,în caz de demisie. 
Deasemenea,conform prevederilor art.204,alin.(6),(7),(10),și alin.(17) din O.U.G. nr 57/2019 

privind Codul Adminisrativ,cu modificările și completările ulterioare,  

” (6) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) - f) şi l) constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier local (..........), precum şi vacantarea locului de consilier local (...........) 

se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la 

propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui alt ales 

local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea 

autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze 

mandatul supleantului, în condiţiile art. 122, precum şi consilierului local.” 

”(7) Consiliul local,(......) are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen 

de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de 

primar şi de secretarul general al unităţii/subidiviziunii administrativ-teritoriale (..........), după 

caz, cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) - f) şi l). În termen de 

maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local,(.........), constatarea 

încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local (.............. ) se realizează 

de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul 

general al unităţii/subidiviziunii administrativ-teritoriale, în situaţia neadoptării acestei 

hotărâri de către consiliul local (..............). 

 ”(10) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) - f), h) 

şi l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat 

de primar şi de secretarul general al comunei,( ..............). Referatul este însoţit de acte 

justificative.” 

În temeiul celor prezentate,având în vedere prevederile legale sus citate,propunem constatarea 

încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Dancă Mihai,ales pe listele PNL 

ca urmare a opțiunii de a renunța la funcția de consilier local și declararea ca vacant a locului 

deținut de acesta în Consiliul Local al comunei Bâra,precum și vacantarea locului de consilier 

local și care urmează a fi completat cu suplenatul de pe lista PNL care prezintă acceptul 

partidului,conform prevederilor legale în vigoare. 

Având în vedere cele mai sus expuse,propunem introducerea pe ordinea de zi a ședinței 

consiliului local din luna mai 2022,a proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului de 



consilier local al domnului Dancă Mihai și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului 

Local al comunei Bâra. 

 

Primar, Petraru Dănuț                                                         Secretar general,Dancă Maria 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA BÂRA 

Nr.1491 din 18.05.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului 

Dancă Mihai și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al 

comunei Bâra. 

 

 

Potrivit dispozitiilor art.204 alin(2) lit a) din Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,calitatea de consilier local încetează 

de drept,înainte de expirarea duratei normale a mandatului,prin demisie;  

Prin demisia înregistrată la Consiliul Local Bâra, cu nr.1306 din 03.05.2022, domnul Dancă 

Mihai, consilier local ales pe lista PNL , si-a prezentat actul de demisie din functia de 

consilier local al comunei Bâra;  

În conformitate cu prevederile art. 204 alin.(7) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57 

privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,Consiliul Local are 

obligatia de a adopta o hotărâre în termen de 30 zile de la introducerea proiectului ordinii de 

zi , a referatului constatator privind situația apărută și, în consecință,am inițiat prezentul 

proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al comunei Bâra,județul 

Neamț.  

 

 

                                                      PRIMAR, 

                                                    PETRARU DĂNUȚ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA BÂRA 

Nr.1492 din 18.05.2022 

 

RAPORT 

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Dancă Mihai și vacantarea unui post 

de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Bâra. 

 

         Prin referatul constatator înregistrat sub nr.1328 din 04.05.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art.204 alin.10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se propune introducerea pe ordinea de zi a şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al comunei Bâra, proiectul de hotărâre privind încetarea de drept 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui., ca urmare a 

demisiei şi vacantarea locului de consilier local.  

         Potrivit prevederilor art.204, alin.2, lit.a din Codul administrativ, calitatea de consilier 

local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în mai multe 

cazuri, printre care şi prin demisie.  

         Dl.consilier local Dancă Mihai a solicitat, prin cererea înregistrată sub nr.1306 din 

03.05.2022, să se ia act de demisia sa din Consiliul Local al comunei Bâra. Astfel, 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 unităţiiaministrativ teritoriale şi primarului. Totodată, hotărârea care are la bază referatul 

constatator întocmit în maxim 3 zile de la apariţia evenimentului, prin care se ia act de 

demisie şi se declară vacant locul consilierului local, trebuie comunicată de îndată, 

judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului.  

         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, propunem Consiliului Local al comunei Bâra, următoarele:  

- să ia act de demisie şi să constate încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 

mandatului de consilier local al domnului Dancă Mihai.  

- să declare vacant locul de consilier local ocupat de domnul Dancă Mihai, în cadrul 

Consiliului Local al comunei Bâra. 

 

Secretar general, 



Dancă Maria 

 

 

ROMĂNIA 

JUDEŢUL  NEAMȚ  

COMUNA   BÂRA  

CONSILIUL LOCAL 

 Nr. ______ din ___.05.2022 

 

R A P O R T  D E  A V I Z A R E 

la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului 

Dancă Mihai și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Bâra. 

 
Membrii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bâra,județul Neamț, reunite  

în ședință, au analizat proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului 

Dancă Mihai și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Bâra. 

 

”AVIZ    _______________________„.  

  Comisia I: pentru Agricultură – Activități economico-financiare, Amenajarea teritoriului și 

Urbanism, Protecția mediului și Turism 
 

Președinte,                                                                 Secretar,  

 

 

 

”AVIZ  ________________________„.  

  Comisia II:  pentru Activități social – culturale, Culte, Învățământ, Sănătate și Familie 
 

Președinte,                                                                 Secretar,  

 

 

 

 

”AVIZ _________________________„.  

  Comisia III: pentru  Protecție Socială, Protecția copilului, Juridică și de Disciplină 

 
 

Președinte,                                                                 Secretar,  

 


