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PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 940 

din 08.03.2023 

 

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Crișan 

Oliviu - Nicodim și vacantarea locului de consilier local ocupat de dânsul în cadrul Consiliului Local al 

comunei Șincai, județul Mureș 

 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru,  

 Analizând: 

 - Demisia domnului Bucur Nicolaie ales ca urmare a scrutinului desfășurat la data de 27.09.2020 pe 

listele Partidului Național Liberal, înregistrată sub nr. 889/03.03.2023 la Registratura Primăriei comunei Șincai; 

- Referatul constator nr. 939/08.03.2023, Referatul de aprobare nr. 940/08.03.2023, și Raportul de 

specialitate nr. 942/08.03.2023, la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 

mandatului de consilier local al domnului Crișan Oliviu - Nicodim și vacantarea locului de consilier local ocupat 

de dânsul în cadrul Consiliului Local al comunei Șincai, județul Mureș; 

- avizul comisiilor de specialitate; 

Având în vedere prevederile: 

- Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Șincai modificat și 

completat prin H.C.L. nr. 44/2019; 

- art. 204 alin. (2)  lit. a), alin. (3), alin. (6), alin. (7), alin. (10) și alin. (17) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;     

-  Art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 136 din din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), ale art. 139 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a) 

precum și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se ia act de demisia domnului Crișan Oliviu - Nicodim, consilier local ales pe lista de candidați 

ai Partitudului Național Liberal ca urmare a scrutinului electoral desfășurat la data de 27.09.2020 și se constată 

încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului acestuia începând cu data de 03.03.2023. 

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local deținut de acesta în cadrul Consiliului Local al comunei 

Șincai, județul Mureș.  

Art.3. – (1) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Secretarul 

General al comunei Șincai. 

(2) Hotărârea se comunică de îndată Judecătoriei Târgu Mureș pentru constatarea încetării mandatului 

înainte de expirarea duratei normale precum și pentru validarea mandatului supleantului. 

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c din O.U.G nr. 57/2019, Partea I privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi a art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului 

Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului general 

U.A.T Șincai, Prefectului Județului Mureș, Primarului comunei Șincai, Compartimentului Financiar Contabil, 

Resurse Umane și Achiziții Publice, Judecătoriei Târgu Mureș, și se publică pe pagina de internet a instituției 

www.primariasincai.ro . 

 

 

 

 

Inițiator: Primar 

………………….………………… 

Pop Vasile 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  

Viză de legalitate: Secretar General 

………………….………………… 

Toma Dragoș 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  
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Nr. 939/08.03.2023 

REFERAT CONSTATOR 

 

Prezentul referat constatator este întocmit în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (10) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând o condiție sine 

qua non  pentru inițierea și adoptarea proiectului de hotărâre.  

La data de 03.03.2023, domnul consilier local, Crișan Oliviu - Nicodim, ales la data de 27.09.2020 pe 

listele Partidului Național Liberal, a depus la registratura Primăriei comunei Șincai demisia sa din calitatea de 

consilier local, înregistrată sub nr. 889/03.03.2023.  

În conformitate cu prevederile art. 204 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

„Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului, în următoarele cazuri: lit. a) demisie”  

În conformitate cu prevederile art. 204 alin. (6) din actul normativ ante – menționat, „în situațiile 

prevăzute la alin. (2) lit. a) (...) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local (...) precum și 

vacantarea locului de consilier local (...) se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative 

respective, la propunerea primarului (...) sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima ședință desfășurată după 

apariția evenimentului. Hotărârea autorității deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să 

valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 122, precum și consilierului local”, coroborat cu prevederile 

alin. (10) „hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) (...) 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” 

 Prevederile alin. (7) al aceluiași articol instituie obligația de a adopta hotărârea care constată încetarea 

de drept a mandatului în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator 

semnat de către primar și de către secretarul general al unității administrativ – teritoriale. Având în vedere 

expunerea de mai sus, propunem inițierea și adoptarea unui proiect de hotărâre care să vizeze constatarea încetării 

de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Crișan Oliviu - Nicodim și vacantarea locului 

de consilier local ocupat de dânsul în cadrul Consiliului Local al comunei Șincai, județul Mureș.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar General 

………………….………………… 

Toma Dragoș 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  

 

Primar 

………………….………………… 

Pop Vasile 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  
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Nr. 940/08.03.2023  

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 

local al domnului Crișan Oliviu - Nicodim și vacantarea locului de consilier local ocupat de dânsul în 

cadrul Consiliului Local al comunei Șincai, județul Mureș 

 

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c), alin. (2) din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de 

hotărâre. 

La data de 03.03.2023, domnul consilier local, Crișan Oliviu - Nicodim, ales la data de 27.09.2020 pe 

listele Partidului Național Liberal, a depus la registratura Primăriei comunei Șincai demisia sa din calitatea de 

consilier local, înregistrată sub nr. 889/03.03.2023. 

Urmare a demisiei domnului Crișan Oliviu - Nicodim din funcția de consilier local s-a procedat la 

întocmirea Referatului constator nr. 939/08.03.2023, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (10) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile legale incidente și anume art. 204 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, „Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: lit. a) demisie”   și art. 204 alin. (6) 

din actul normativ ante – menționat, „în situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a) (...) constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier local (...) precum și vacantarea locului de consilier local (...) se realizează printr-o 

hotărâre de constatare a autorității deliberative respective, la propunerea primarului (...) sau a oricărui alt ales 

local, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului. Hotărârea autorității deliberative este 

comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 122, precum 

și consilierului local”, coroborat cu prevederile alin. (10) „hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile 

prevăzute la alin. (2) lit. a) (...) 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 

art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 136 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a 

proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al 

domnului Crișan Oliviu - Nicodim și vacantarea locului de consilier local ocupat de dânsul în cadrul Consiliului 

Local al comunei Șincai, județul Mureș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inițiator: Primar 

………………….………………… 

Pop Vasile 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  
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Nr. 942/08.03.2023 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 

local al domnului Crișan Oliviu - Nicodim și vacantarea locului de consilier local ocupat de dânsul în 

cadrul Consiliului Local al comunei Șincai, județul Mureș 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 940/08.03.2023 întocmit de către Primarul comunei Șincai la proiectul 

de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Crișan 

Oliviu – Nicodim și vacantarea locului de consilier local ocupat de dânsul în cadrul Consiliului Local al comunei 

Șincai, județul Mureș și a Referatului constatator nr. 939/08.03.2023 întocmit în conformitate cu prevederile art. 

204 alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a inițierii proiectului de hotărâre privind constatarea încetării 

de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Crișan Oliviu – Nicodim  și vacantarea locului 

de consilier local ocupat de dânsul în cadrul Consiliului Local al comunei Șincai, județul Mureș, s-a procedat la 

întocmirea prezentului raport de specialitate. 

Având în vedere prevederile: 

- Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Șincai modificat și 

completat prin H.C.L. nr. 44/2019; 

- art. 204 alin. (2)  lit. a), alin. (3), alin. (6), alin. (7), alin. (10) și alin. (17) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;     

-  Art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 136 din din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând act de demisia domnului consilier local, Crișan Oliviu – Nicodim, ales la data de 27.09.2020 pe 

listele Partidului Național Liberal, înregistrată sub nr. 889/03.03.2023, potrivit prevederilor art. 204 alin. (2) lit. 

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care vizează 

încetarea înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie. 

Reiterând dispozițiile legale invocate și anume prevederile art. 204 alin. (7) coroborate cu prevederile 

alin. (17) din același act normativ, încetarea mandatului de consilier local, în caz de demisie, se constată în prima 

ședință a consiliului local desfășurată după apariția evenimentului, în baza demisiei scrise înaintate secretarului 

general al unității administrativ teritoriale.  

Având în vedere expunerea de mai sus, constatăm că proiectul de hotărâre privind privind constatarea 

încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Crișan Oliviu - Nicodim și vacantarea 

locului de consilier local ocupat de dânsul în cadrul Consiliului Local al comunei Șincai, județul Mureș este 

intocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare întrunind condițiile de necesitate, oportunitate și de 

legalitate si drept urmare se acordă aviz favorabil pentru a fi înaintat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local 

al Comunei Șincai. 

 

 

Secretar General 

………………….………………… 

Toma Dragoș 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  
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