
 

ROMANIA  

JUDETUL ILFOV  

PRIMARIA COMUNEI CORNETU 
                                   

                             PRIMAR 

 

 

PROIECT 

HOTĂRÂREA nr. _____ din _______________ 

privind constatarea încetării de drept  înainte  de expirarea duratei normale a mandatului de consilier 

local si de viceprimar al comunei Cornetu, al domnului Iordache Gheorghe 

Consiliul Local al comunei Cornetu, jud.Ilfov, întrunit în ședință ordinară în data de _____________,  
Având în vedere: 

 Referatul  de aprobare al domnului primar Stoica Adrian Eduard, in calitate de initiator, inregistrat 
sub  nr. 16739/13.11.2020,   

 Cererea de demisie a domnului consilier local, Iordache Gheorghe, inregistrata sub  
nr.16706/12.11. 2020,  

 Hotararea Consiliului Local al comunei Cornetu nr. 80/11.11.2020, privind alegerea viceprimarului 
comunei Cornetu, judetul Ilfov,  

 Referatul constatator privind constatarea incetării de drept inainte  de expirarea duratei normale a 

mandatului de consilier local al comunei Cornetu, al domnului Iordache Gheorghe, inregistrat sub  

nr._________________,  

 Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local Cornetu pentru administrația 
publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor și relațiilor 
cu aceștia ;  

In conformitate  cu prevederile art.204  alin.2  lit.a, alin3,  alin.6 si  alin.10,  coroborate cu art.152 alin.8 teza 

a II-a si art. 205 alin.1  din OUG. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

In temeiul art.139 alin.1  si art.196 alin.1 lit. a  din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  

Adopta prezenta 

HOTĂRÂRE 

  Art.1.  Se ia act  de demisia domnului Iordache Gheorghe, ales consilier local la alegerile din data de 

27.09.2020, pe lista de candidati a Partidului National Liberal  si se constată  încetarea de drept  înainte  de 

expirarea duratei normale a mandatului sau de consilier local al comunei Cornetu. 

  Art.2. Se constata incetarea de drept a mandatului de viceprimar al  comunei Cornetu al domnului 

Iordache Gheorghe. 

  Art.3. Se declară vacant locul de consilier local ocupat de domnul Iordache Gheorghe in cadrul 

Consiliului Local al comunei Cornetu.   

  Art.4 Se declara vacanta functia de viceprimar al comunei Cornetu, judetul Ilfov. 

  Art.5 Prezenta hotărâre va fi  comunicata, prin grija secretarului general al comunei Cornetu,  

 Institutiei Prefectului judetului Ilfov, Judecatoriei Cornetu, pentru validarea supleantului, primarului comunei 

Cornetu si domnului Iordache Gheorghe. 

 

INIȚIATOR              AVIZAT DE LEGALITATE, 
PRIMAR                             SECRETAR GENERAL,  
Adrian-Eduard Stoica                                            Daniela Vasilescu 



 

ROMANIA 

JUDETUL ILFOV 

                                                                                                              PRIMARIA COMUNEI CORNETU 

                                   

                                                                  PRIMAR 

 

 

 

NR.16740/13.11.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

Privind constatarea încetării de drept  înainte  de expirarea duratei normale a mandatului de 

consilier local si de viceprimar al comunei Cornetu, al domnului Iordache Gheorghe 

   

 

 Avand in vedere  cererea de demisie inregistrata sub nr.16706/12.11.2020  a domnului consilier 

local  Iordache Gheorghe, ales viceprimar al comunei Cornetu prin Hotararea Consiliului Local 

nr.80/11.11.2020,  

Tinand cont de  referatul  constatator nr.16740/13.11.2020 privind constatarea incetării de drept 

inainte  de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al comunei Cornetu, al domnului 

Iordache Gheorghe, care conduc automat la incetarea de drept a mandatului de viceprimar al comunei 

Cornetu, incepand cu aceeasi data,  

In conformitate cu prevederile legislative  cuprinse in actuala reglementare, respectiv cu art.204 

alin.2 lit a  si art.205 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al comunei Cornetu 

proiectul de hotarare privind constatarea încetării de drept  înainte  de expirarea duratei normale a 

mandatului de consilier local  si de viceprimar al comunei Cornetu, al domnului Iordache Gheorghe. 

 

 

 

PRIMAR 

STOICA ADRIAN EDUARD 

 



 

ROMANIA  

JUDETUL ILFOV  

PRIMARIA COMUNEI CORNETU 
                                   

 

 

 

 

Nr.16739/13.11.2020 

 

 REFERAT 

Privind constatarea încetării de drept  înainte  de expirarea duratei normale a 

mandatului de consilier local si de viceprimar al comunei Cornetu al domnului Iordache 

Gheorghe 

 

 Având in vedere  cererea de demisie a domnului consilier local Iordache Gheorghe, 

ales pe listele electorale ale  Partidului National Liberal, înregistrată la Primăria comunei 

Cornetu cu nr.16706/12.11.2020 si potrivit prevederilor legislative  cuprinse in  art.204 alin.2 

lit.a din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, respectiv „Calitatea de consilier 

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

normale a mandatului, prin  demisie” , precum si prevederilor art.205 alin.1 din OUG 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, conform 

caruia: “ Incetarea mandatului de consilier, in conditiile art.204 alin.2, are ca efect incetarea 

de drept, la aceeasi data, si a mandatului de viceprimar”,  se impune constatarea încetării de 

drept, inainte  de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului 

Iordache Gheorghe. 

 Totodata, in conformitate cu dispozitiile art. 205 alin.1 din OUG nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, „incetarea mandatului de 

consilier, in conditiil art,204 alin.2, are ca efect incetarea de drept, la aceeasi data, si a 

mandatului de viceprimar”. 

Potrivit dispozitiilor legale, în cazul  încetarii de drept inainte  de expirarea duratei 

normale a mandatului de consilier local, consiliul local adoptă in prima sedință după aparitia 

evenimentului, la propunerea primarului, o hotărâre prin care să ia act de demisie si se declară 

vacant locul consilierului in cauză. Hotararea va avea la bază un referat constatator  semnat de 

primarul  şi de secretarul general al comunei.   



 Prezentul referat  este  întocmit cu respectarea  termenului de 3 zile de la apariția 

evenimentului   si  semnat de   primarul si secretarul general al comunei, condiții prevăzute in 

art.204. alin.10 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

PRIMAR        SECRETAR GENERAL, 

Adrian-Eduard Stoica                                 Daniela Vasilescu 


