
" ROMANIA 
JUDEŢUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL ŞTEF ĂNEŞTII DE JOS 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al 

domnului BICĂ MARIN 

A vând în vedere : 
- Expunerea de motive a primarului comunei Ştef'aneştii de Jos; 
- Referatul constatator nr. 10698/29.05.2020; 
- Adresa nr. 36/28.05.2020 a Organizaţiei Judeţene PSD Ilfov, înregistrată la 

Primăria comunei Ştefăneştii de Jos cu nr. 10622/28 .05.2020; 
În conformitate cu prevederile art. 204 alin. (2) lit. a) din O.U .G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 
În temeiul art. 196 alin. I lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. I Ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local, al domnului 

BICĂ MARIN, urmare a demisiei acestuia. 

Art. 2 Declară vacant mandatul de consilier local din partea P.S.D .. 

Art. 3 Secretarul General al comunei, va aduce la cunoştinţă publică prezenta 

hotărâre. 

Ionel Robert 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL ŞTEFĂNEŞTII D E JOS 

HOTĂRÂREA NR. __ / ___ _ 

Privind Încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al 
domnului BICĂ MARIN 

A vând în vedere : 
- Expunerea de motive a primarului comunei Ştef'aneştii de Jos; 
- Referatul constatator nr. 10698/29.05.2020; 
- Adresa nr. 36/28.05.2020 a Organizaţiei Judeţene PSD Ilfov, înregistrată la 

Primăria comunei Şteîaneştii de Jos cu nr. 10622/28.05.2020; 
În conformitate cu prevederile art. 204 alin . (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 
În temeiul art. 196 alin. I lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local, al domnului 

BICĂ MARIN, urmare a demisiei acestuia. 

Art. 2 Declară vacant mandatul de consilier local din partea P.S.D„ 

Art. 3 Secretarul General al comunei, va aduce la cunoştinţă publică prezenta 

hotărâre. 

PREŞEDINTE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

GAFTON CORINA ANDREEA 

Consilieri prezenti: __ la şedinţa ordinară din data de 30.06.2020. 

Cu un număr de __ voturi "pentru" din 12 consilieri în funcţie. 

Cu un număr de __ voturi "im potriva" din 12 consilieri în func1ie. 

Cu un număr de "abtineri" din 12 consilieri î n funcţie. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al 
domnului BICĂ MARIN 

Având în vedere Adresa nr. 36/28.05.2020 a Organizaţiei Judeţene PSD Ilfov, 

înregistrată la Primăria comunei Ştefăneştii de Jos cu nr. 10622/28.05.2020, prin care 

ne-a fost adus la cunoştinţă că mandatul de consilier local al domnului Bică Marin din 

cadrul Consiliului Local al comunei Ştef'aneştii de Jos încetează de drept, ca urmare a 

demisiei, vă supun atenţiei spre aprobare proiectul de hotărâre privind constatarea 

încetării mandatului de consilier local al domnului Bică Marin, precum si declararea ca 

vacant a mandatului deţinut de acesta. 

PRIMAR 

Ionel Robert rr AN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 

PRIMĂRIA COMUNEI ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 
Şos. Ştefăneşti nr. 116, Comuna Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov 

cod poştal 077175, Cod Fiscal 4420775 
Tel/ fax: 021-361.35.29 

www.primariastefanesti .ro ; o ffice@primariastefanesti .ro 

Nr. 10698/29.05.2020 

REFERAT CONSTATATOR 

A vând în vedere adresa nr. 36/28.05.2020 tran smisă de Organizaţia 

Judeţeană PSD Ilfov, înregistrată la Primăria comunei Ştefăneştii de Jos cu nr. 

10622/28.05 .2020, prin care ne-a fost adus la cunoştinţă că mandatul de consilier 

local al domnului Bică Marin din cadrul Consiliului Local al comunei Ştefăneştii 

de Jos încetează de drept, ca urmare a demisiei, şi în conformitate cu prevederile 

art. 204 alin. (2) lit. a), alin. ( 6) şi alin. (1 O), se propune vacantarea madatului prin 

adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

PRIMAR, 
FAN Ionel Robert 

SECRETAR GENE"""._,., ...... 
GAFTON 
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Către, 

Consiliul Local al localităţii ŞTEF ĂNEŞTII DE JOS 

Prin prezenta, va informam că mandatul de consilier local al domnului BICĂ 

MARIN din cadrul Consiliului Local al localităţii Şteîaneştii de Jos încetează de 

drept, ca urmare a demisiei, înregistrată la Organizaţia Judeţeană Ilfov sub 

nr.3 5/28.05 .2020. 

Astfel, în baza prevederilor art.204 alin.(2) lit.a OUG nr.57/2019, vă rugăm să 

luaţi măsurile ce se impun. 

A vând in vedere cele menţionate mai sus, vă aducem la cunoştinţă că funcţia 

de consilier local din cadrul Consiliului Local Ştefăneştii de Jos rămâne vacantă. 

Anexăm prezentei : 

-Copie xerox demisie 

-
SECRET CUTIV 



li.\ ~, ,i.. '·\"')" . . Jl,. - I+ 

J\) 7'.. r.,. ' c '.) · Jc<2.c / ) - ; ~ i.) -



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget - finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 

protecţia mediului, servicii şi comerţ, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 

30.06.2020 şi a s upus analizei sale proiectul de hotărâre privind încetarea de drept prin 

demisie a mandatului de consilier local al domnului BICĂ MARIN. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ considerăm că îndeplineşte criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PREŞEDINTE COMISIE 

PETRICĂION 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru administraţie publică locală , juridică si de apărare a ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 

30.06.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind încetarea de drept prin 

demisie a mandatului de consilier local al domnului BICĂ MARIN. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ considerăm că îndeplineşte criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PREŞEDINTE COMISIE 

CHIRU IONEL 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, 

agrement şi turism, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 30.06.2020 şi a supus 

analizei sale proiectul de hotărâre privind încetarea de drept prin demisie a mandatului 

de consilier local al domnului BICĂ MARIN. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ considerăm că îndeplineşte criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PREŞEDINTE COMISIE 

GHEORGHE CRISTIAN 


