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ANUN
Nr. 5765 din 17.09.2021

referitor la elaborarea unui proiect de hotirire privind incetarea de drept a mandatului de

consilie local al doamnei Diana-Elena FUIOAGA, inainte de expirarea duratei normale a

mandatului, ca urmare a schimbarii domiciliului intr-o alta unitate administrativ teritoriala si

vacantarea locului de consilie local in Consiliul Local al Comunei Parincea, judetul Bacau.

Primarul Comunei Parincea anunti elaborarea unui proiect de hotdrdre privind incetarea

de drept a mandatului de consilie localal doamnei Diana-Elena FUIOAGA, inainte de expirarea

duratei normale a mandatului, ca urmare a schimbariidomiciliului intr-o alta unitate

administrativ teritoriala si vacantarea locului de consilie local in Consiliul Local al Comunei

Parincea, judetul Bacau.

Anunlul cuprinde:

a) referatul de aprobare al primarului comunei Parincea, Tn calitatea sa de ini[iator, calitate acordatd
de prevederile art.136,alin.1 din Ordonanta de urgentd nr.5712019 privind Codul administrativ,cu
modificirile gi completdrile ulterioare.
raportul compartimentului de resort privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al

doamnei Diana-Elena FUIOAGA, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a

schimbarii domiciliului intr-o alta unitate administrativ teritoriala si vacantarea locului de consilier

local in Consiliul Local al Comunei Parincea, judetul Bacau.

proiectul de hotir6re privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Diana-

Elena FUIOAGA, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a schimbarii

domiciliului intr-o alta unitate administrativ teritoriala si vacantarea locului de consilier local in

Consiliul Local al Comunei Parincea, judetul Bacau.

termenul limitd, locul gi modalitatea in care cei interesali pot trimite in scris propuneri, sugestii,

opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotdrdre:

d.1. termenul limitd: 22.09.2021, ora 16:00;
d.2. locul: Primdria Comunei Parincea;
d.3. modalitatea:

d.3. 1 . e-mail: otfice@parincea.ro;
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d.3.3. persoana responsabilS pentru relafia cu societatea civild, care sd primeascd
propunerile, sugestiile 9i opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotdrare
propus este doamna, Andra VAs[LA$-consilier -registraturd-comunicare, din aparatul
de specialitate al primarului comunei.

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA,

Comp. relatii publice si comunicare

VasiQs Andra
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PROIECT DE HOTARARE

privind-incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Diana-EIena
FUIOAGA.inainte de expirarea duratei normale a mandatului,ca urmare a schimbirii

domiciliului intr-o alti unitate administrativ teritoriali gi vacantarea locului de
consilier localin Consiliul Local al Comunei Parinceajudeful Baciu.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARINCEA . , JUDETUL BACAU, iNTNUNIT iN
$EDINTA ORDINARA

Av6nd in vedere:
- Cererea d-nei Diana-Elena FUIOAGA , inregistratd la Prim[ria Comunei Parincea cu nr. 5690114
09.2021 ;
- Referatul constatator nr.5763 117.09.2021 al Primarului qi Secretarului General al Comunei
Parincea;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,nr.5764 din
17 09.202t;
- Prevederile art.140 alin. (1) qi (3), ale art. 154 alin. (l), ale art.196 alin. (1), lit."a",ale
art. 197 alin. (1), ale art.204 alin.(2) lit."c" qi alin.(6) ;i ale art. 243 alin. (l), lit. "a" qi "b"din OUG
nr. 57 12019 privind Codul Administrativ;

lnbaza dispoziJiilor art. 129 alin. (l) qi alin. (1a) din OUG rc. 571 2019 privind
Codul Administrativ,cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:
Art.l.- Se constatd incetarea de drept a mandatului de consilier local a d- nei Diana-Elena

FUIOAGA, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urnare a schimbdrii domiciliului
intr-o altd unitate administrativ teritoriald precum qi declararea ,vacant,a locului de consilier local
in Consiliul Local al Comunei Parincea.

Art.2.Primarul Comunei Parincea va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri
Compartimentul de resort al aparatului de specialitate..

Art.3. Prezenta hotdrdre se comunicd Primarului Comunei Parincea, Judecdtoriei Bacdu qi
persoanei menlionate la afi.. 1 din prezenta hotdrdre.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Comunei Parincea prezenta hotirdre se comunicd in
termen legal Instituliei Prefectului - Jude{ul Bacdu pentru verificarea legalitdlii.

prin



Aeeasta hotarare a fost adoptata de eatre Consiliul Loeal al eornunei Parineea
in sedinta ordinara din data de 23 septernllrie 2O21, eu rcspectarea prevederilor
art.I39, alin.3,lit.a din O.U.G. nr.57 /2O19 privind Codul administrativ, eu nl nurnar
de ..... votrri pentrr, ...... abtineri si voturi irnpotriva din nurnarul total de 12
eonsilieri loeali in funetic si ....... eonsilieri locali prezenti.

Adoptatd in comuna Parincea la data de 23 septembrie 2021.

L.S. AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
Secretar general ,

Mina DROGU

Nr.5?62
din 17 septembrie 2021
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Nr. 5764
din 17 septembrie 2021

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
la proiectul de hotir0re privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al

doamnei Diana-Elena FUIOAGA.inainte de expirarea duratei normale a
mandatului,ca urmare a schimbirii domiciliului intr-o alti unitate administrativ
teritoriali gi vacantarea locului de consilier localin Consiliul Loca! al Comunei

Parincea,judeful Baciu.

Proiectul de hotlrire cu titlul de mai sus a fost elaborat ca urmare a solicitlrii nr.5690 din 14
septembrie202l,a d-nei Diana-Elena FUIOAGA ;i in baza :

- Prevederiloraft.l40 alin. (l) qi (3), aleart.154 alin. (1), ale art.796 alin. (1), lit."a",ale
art l97alin (l) ale art.204 alin(2) lit."c" qi alin.(6) qi ale art. 243 ahn. (l), lit. 'a' si'b"
din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ, care precizeazd:

Art. 140 (1) Dupa desfiqurarea qedin{ei, hotdrdrile consiliului local se semneazd de cdtre
preqedintele de gedin{d qi se contrasemneazd,,pentru legalitate, de cdtre secretarul general al
unitAlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3) Secretarul general al unitalii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemneazd
hotdrdrea in cazul in care considerd cd aceasta este ilegald. in acest caz,inurmdtoarea qedin{d
a consiliului local, depune in scris qi expune in fa(a acestuia opinia sa motivat[, care se

consemneazd in procesul-verbal al gedinfei.
Art. 154 Rolul primarului

(l) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a
prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui
Romaniei. a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul
dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu
caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice
centrale, ale prefectului, a dispozitillor presedintelui consiliului judetean, precum si a
hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii

Art. 196 Tipurile de acte administrative
(l) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau
emit, dupa caz. acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza:
a) consiliul local si consiliuljudetean adopta hotarari.

Art. 191 Comunicarea si aducerea la cunostinta a actelor administrative



(l) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele
administrative prevazute la art. 196 alin. (l) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data
adoptarii. respectiv emiterii.

{rt. 204 (2) Calitatea de consilier local. respectiv cea de consilier judelean inceteazd. de drept
inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmdtoarele caztxi:
c) schimbarea domiciliului intr-o altd unitate administrativ teritoriald;
(6) In situatiile prevazute la alin. (2) lit. a), c)-f) si l) constatarea incetarii de drept a mandatului de
consilier local sau de consilier judetean, precum si vacantarea locului de consilier local sau de
consilierjudetean se realizeaza printr-o hotarare de constatare a consiliului judetean sau a oricarui
alt aleslocal, adoptata in prima sedinta desfasurata dupa aparitia evenimentului. Hotararea
autoritatiideliberative este comunicata de indata judecatoriei competente sa valideze mandatul
supleantului,in conditiile arl. 722,precum si consilierului local.

Art.243 Atributiile secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritorial
(l) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in
conditiile legii. urmatoarele atributii:
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneazapentru legalitate dispozitiile primarului,
respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale
consiliului judetean, dupa caz;
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean.
- Prevederilor art. 129 alin. (1) qi alin. (14) din OUG nr.5712019 privind Codul
Administrativ, care pr ecizeazd'.
Art.l29 Atributiile consiliului local
(1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes
local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei
publice locale sau centrale.
(14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local. cu
exceptia celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte
atributii stabilite prin lege.
- qi poate fi supus spre dezbatere.

Secretar general
Mina
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Nr.5763
din 17 septembrie 2021

REFERAT CONSTATATOR
privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Diana-Elena FUIOAGA
.inainte de expirarea duratei normale a mandatuluirca urmare a schimbirii domiciliului intr-

o altl unitate administrativ teritoriall qi vacantarea locului de consilier local in Consiliul
Local al Comunei Parinceajudeful Baciu.

Av6nd in vedere:
- solicitarea nr.5690 din 14 septembrie2021,a d-nei Diana-Elena FUIoAGA :

- prevederile art. 204 alin.2lit."a" din OUG Nr.5712019 care precizeazd: "Calitatea de
consilier local, respectiv cea de consilier judelean ?nceteazi de drept inainte de expirarea
duratei normale a mandatului, Tn urmdtoarele cazuri:
c) schimbarea domiciliului intr-o altd unitate administrativ teritorialS;

- prevederile art. 204 alin. (1 0) din OUG nr. 5712019 atribuie Tn sarcina secretarului gi
primarului, intocmirea gi semnarea referatului constatator, prin care se constata incetarea
mandatului consilierului local. Referatul, Tmpreuna cu actele justificative, constituie baza in
ceea ce privegte inilierea proiectul de hotdrdre,

Vd rugdm ca, in conformitate cu dispozifiile OUG nr.5712019 privind Codul
Administrativ, modificat gi completat, sd constatali incetarea de drept a mandatului de
consilier local a d- nei Diana-Elena FUIOAGA, inainte de expirarea duratei normale a
mandatului, ca urmare a schimbirii domiciliului intr-o altd unitate administrativ teritoriald
precum gi declararea ,vacant,a locului de consilier local in Consiliul Local al Comunei
Parincea.

Secretar general ,

Mina DROGU
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