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Nr.39/26.05.2022                                                                                          PROIECT 

 

H O T A R A R E 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local  al d.lui 
ROTARU MIHAIL-AURELIAN înainte de expirarea duratei normale  a mandatului  

și declararea ca vacant a  locului de consilier local  deținut de acesta în cadrul 

Consiliului local al  comunei Pietroasele, județul Buzău  
 

Primarul Comunei Pietroasele, Judetul Buzau  

Avand in vedere : 
- referatul   constatator   cu nr. 2104 din 24 mai  2022  privind constatarea 

încetării de drept a  mandatului de consilier  local al d.lui  ROTARU MIHAIL-

AURELIAN ,  înainte de expirarea duratei normale a mandatului ; 
-referatul de aprobare al primarului comunei  Pietroasele înregistrat sub nr. 

2152 din  25  mai 2022; 

-raportul compartimentului juridic si resurse umane, inregistrat la nr.2161 din 

26.05.2022; 

-demisia din funcția de consilier local  înaintată  de d.l ROTARU MIHAIL-
AURELIAN, înregistrată sub nr. 2073 din 23 mai 2022; 

-prevederile art. 204 alin.(2),lit. a), alin.(3), alin.(6), alin.(7),alin.(10),alin.(17) din 

O.U.G. nr. 57/2019  privind  Codul Administrativ , 
         În temeiul : 

prevederilor art.129, alin.(1) lit.a),art.139 alin(1), art.140 alin.(1) art.196-200, 

art.243, alin.(1),lit.a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art.1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al  
domnului ROTARU MIHAIL- AURELIAN, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului, prin demisie ROTARU MIHAIL-AURELIAN   a fost  ales  consilier  local din 

partea PMP. 

 

 

 

 

 Art.2.  Se declară  vacant  locul domnului  consilier ROTARU MIHAIL-

AURELIAN în  Consiliul Local al comunei Pietroasele, judeţul Buzău, care a  candidat 

pe lista Partidului Miscarea Populara  la alegerile   locale din  data  de  27 septembrie 
2020. 

   Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al  

comunei Pietroasele, Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău, Primarului comunei 



Pietroasele, domnului ROTARU MIHAIL-AURELIAN, Judecătoriei Buzău şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin afişare pe pagina de internet www.primariapietroasele.ro. 

  

                                                     

 

Initiator, 
Primar 

Cornel Enache 

 
 

 

                                                                                                                       
           avizat,                                                                                                                         

Secretar general 

                                                                                                           Matache Aurelia  
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Nr.   2161 din 26.05.2022 

 



RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul  de hotărâre  privind  constatarea  încetării de drept  a mandatului de consilier 

local  al domnului  ROTARU MIHAIL- AURELIAN  înainte de expirarea duratei   normale 

a mandatului și declararea ca vacant a locului   de consilier în cadrul Consiliului local al 

comunei Pietroasele 

 
Având în vedere referatul de aprobare  înregistrat sub nr. 2152 din 25 mai 2022, intocmit de 

primarul comunei Pietroasele, județul Buzău, în calitate de inițiator  al proiectului de hotărâre cat si 

demisia înregistrată  la nr. 2073 din  23  mai 2022 a domnului  ROTARU MIHAIL AURELIAN, consilier 

local ales pe lista PMP  din funcția de consilier local  al comunei Pietroasele, in conformitate cu  

dispozițiile   art.204 alin(2) lit.a), calitatea de consilier încetează de drept, înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului, prin demisie. 

 Potrivit   alin.(3),(6) și alin.(10), data încetării de drept a mandatului în această situație este data 

apariției evenimentului, respectiv 23.05.2022, constatarea încetării de drept a  mandatului de consilier 

local, precum și vacantarea locului de consilier local realizându-se  printr-o hotărâre de constatare a 

autorității deliberative respective, la propunerea primarului sau a oricărui ales local, adoptată în prima 

ședință desfășurată după apariția evenimentului.  

  Totodata, potrivit art.204 alin.20, de la data incetarii mandatului, consilierul local sau consilierul 

judetean respectiv: a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru sedintele 

autoritatii deliberative din care face parte.b) nu mai poate participa la vot in cadrul sedintelor deliberative 

din care face parte, precum si in cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta, c)  nu mai are 

dreptul la indemnizatia lunara. 

 Hotărârea  Consiliului local are la bază un  referat constatator, întocmit în maxim  3 zile de la  

apariția evenimentului și semnat de primar și de secretarul  general, însoțit de acte justificative. 

Având în vedere  că sunt respectate prevederile alin.(17) potrivit cărora încetarea mandatului de 

consilier local, respectiv consilier județean, în cazul demisiei se constată în prima ședință a  consiliului  

desfășurată  după apariția  evenimentului și în baza  demisiei scrise înaintata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

secretarului general al  unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale,primarului, președintelui   de ședință, 

președintelui consiliului județean  , după caz, considerăm  că sunt  îndeplinite condițiile legale pentru 

aprobarea de către Consiliul local al comunei Pietroasele a proiectului de hotarăre privind constatarea 

încetării, a mandatului de consilier din cadrul Consiliului local al comunei Pietroasele.  
Consilier juridic, 

Badea Adriana 
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Nr.2152/25 mai 2022 

 
REFERAT  DE APROBARE 

 

la proiectul  de hotărâre  privind  constatarea  încetării de drept  a mandatului de consilier 

local  al domnuilui ROTARU MIHAIL AURELIAN   înainte de expirarea duratei   normale 



a mandatului și declararea ca vacant a locului   de consilier în cadrul Consiliului local al 

comunei Pietroasele 

 

  
  Potrivit prevederilor  art. 204  alin.(2), lit.a din  Codul administrativ , 

modificat și completat, calitatea de consilier local    încetează de drept, înainte de 

expirarea duratei   normale a mandatului, prin demisie. 

                     Prin demisia înregistrată la nr. 2073 din 23 mai 2022, d.l ROTARU 

Mihail-Aurelian   consilier local ales pe lista PMP, și-a prezentat actul de demisie din 

funcția  de consilier local al comunei  Pietroasele, județul Buzău. 

         In conformitate cu prevederile  art. 204  alin.(7)   din OUG nr. 57/2019 

privind Codul adminitrativ, modificat și  completat, Consiliul local are obligația de a 
adopta o hotărâre  în termen de 30 de zile  de la introducerea  proiectului pe ordinea 

de zi, a referatului constatator privind situația apărută.  

In acest sens am inițiat  prezentul proiect de hotărâre pe care îl  supun spre 

dezbatere și aprobare Consiliului local al comunei  Pietroasele, județul Buzău. 

 
 

Primar, 

Cornel Enache 
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NR.________DIN 31.05.2022 

 

 
Comisia pentru administratie publica locala, 

amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism(2) 
 

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

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local  al d.lui 
ROTARU MIHAIL-AURELIAN înainte de expirarea duratei normale  a mandatului  

și declararea ca vacant a  locului de consilier local  deținut de acesta în cadrul 

Consiliului local al  comunei Pietroasele, județul Buzău  
 

 

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, in 

sedinta comisiei pe domenii din data de 31.05.2022, a analizat  proiectul de hotarare 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local  al d.lui ROTARU 



MIHAIL-AURELIAN înainte de expirarea duratei normale  a mandatului  și declararea 

ca vacant a  locului de consilier local  deținut de acesta în cadrul Consiliului local al  

comunei Pietroasele, județul Buzău , judetul Buzau, il avizeaza favorabil  si propune sa 
fie introdus pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data 31.05.2022. 
 

COMISIA, 
     1.Valcu Nicolae – presedinte _____________________ 

     2. Gheorghe Mioara – secretar____________________ 

     3. Mares Marcel  ______________________________ 
     4. Balaceanu Liliana Daniela______________________ 
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