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                                                  REFERAT DE APROBARE 

 
Priveste: incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al 

domnului Mocanu Daniel Marian si declararea ca vacant al locului acestuia. 

 

 

 Prin adresa inregistrata la nr. 22151 din 03 octombrie 2019, domnul Mocanu Daniel 

Marian aduce la cunostinta ca demisioneaza din calitatea de consilier local si solicita 

Consiliului local al municipiului Alexandria sa constate, prin hotarare, incetarea de drept, 

inainte de expirarea duratei normale a mandatului acestuia, in conformitate cu prevederile art. 

204, alin. (2), lit. “a“ din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, potrivit 

caruia, calitatea de consilier local inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a 

mandatului in cazul demisiei. 

        La art. 204, alin. (3) se prevede: “(3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile 

enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii 

condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.”. Deasemenea, la art. 204, alin. (6): “ 

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

consilier local sau de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de 

consilier judeţean 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.” 

       Ca urmare , in conformitate cu prevederile legale amintite, precum si ale art. 136, alin.(1) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun elaborarea de catre 

Compartimentul Cancelarie Registratura a unui proiect de hotarare cu privire la incetarea de 

drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier in Consiliul local al 

municipiului Alexandria al domnului Mocanu Daniel Marian si declararea ca vacant a locului 

de consilier local, proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre 

dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria. 
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