
PROIECT  
 
 
        R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

H O T Ă R Â R E 
 
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, 

a mandatului de consilier local al domnului IACOBOAEA VICTOR şi vacantarea  
mandatului de  consilier local 

 
 Consiliul Local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 

-prevederile art.8 alin.(2) din Legea nr.14 /2003 a partidelor politice, cu modificările 
ulterioare; 

-prevederile art. 204, alin (2) lit. a), alin.(3) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In baza Referatului de aprobare, întocmit de Primarul comunei Vânători-Neamţ, în calitate 
de iniţiator al proiectului de hotarare, înregistrat sub nr.  3465   din 16.09.2020; 
 Având în vedere Referatul nr. 3465 din 16.09.2020, întocmit de secretarul general al 
comunei Vânători-Neamţ; 
 Lund act de sesizarea nr. 3463 din 16.09.2020, înaintată de primarul comunei Vânători-
Neamț;  
 În temeiul  art. 196 alin. (1) lit. „a” și art.602 din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 
2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1  Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului 
IACOBOAEA VICTOR. 
 Art.2  Locul ocupat de domnul IACOBOAEA VICTOR în cadrul Consiliului Local al 
comunei Vânători-Neamţ se declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista 
Partidului Social Democrat. 
 Art.3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate.      

       
                  Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 
          jr. Maria PETRARIU              
                                                          Avizat pt. legalitate, 
                                                             Secretar, 
                                                      Alina Iuliana FLOŞ 

 
 
 



PRIMARIA COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
NR.   3465   din 16.09.2020 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului de consilier local al domnului IACOBOAEA VICTOR şi 
vacantarea  mandatului de  consilier local 

 
  
  

În ședința de constituire a Consiliului Local din 22.06.2016 prin Hotărârea nr.34 a fost 
validat mandatul de consilier local al domnului  Iacoboaea Victor, în cadrul Consiliului local al 
comunei Vânători-Neamț, din partea PSD. 
  În data de 24.08.2020  prin procesul-verbal nr.79  încheiat de către Biroul Electoral de 
Circumscripție nr.82  Vănători-Neamț a fost declarată definitivă candidatura depusă de către 
domnul Iacoboaea Victor din partea partidului PNL - pentru consilier local, pentru alegerile 
locale din data de 27.09.2020. 

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) din Legea partidelor politice nr.14/2003, 
republicată, înscrierea unei persoane într-un alt partid politic constituie de drept demisie din 
partidul al cărui membru a fost anterior. Pe cale de consecinţă, acesta îşi pierde calitatea de 
membru al celui dintâi partid politic ca urmare a manifestării sale de voinţă. 

Având în vedere prevederile art.204 alin.(2) lit.a și alin.(6) din OUG nr.57/2019, privind 
Codul administrativ,  în caz de demisie mandatul consilierului local încetează de drept înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului, constatarea încetării se realizează printr-o hotărâre de 
constatare a autorității deliberative la propunerea primarului . Față de cele menționate mai sus 
propunem consiliului local adoptarea hotărârii prind  încetarea de drept a  mandatului de 
consilier local al domnului Iacoboaea Victor. 
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                                                                                               Aprob,  
                                                                                               Primar, 
                                                                                      jr. Maria PETRARIU 
 

REFERAT 

 Baza legală: 
 LEGEA NR. 14/2003 a  partidelor politice, cu modificările și completările ulterioare; 
 LEGEA 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

În ședința de constituire a Consiliului Local din 22.06.2016 prin Hotărârea nr.34 a fost 
validat mandatul de consilier local al domnului  Iacoboaea Victor, în cadrul Consiliului local al 
comunei Vânători-Neamț, din partea PSD. 
  În data de 24.08.2020  prin procesul-verbal nr.79  încheiat de către Biroul Electoral de 
Circumscripție nr.82  Vănători-Neamț a fost declarată definitivă candidatura depusă de către 
domnul Iacoboaea Victor din partea partidului PNL - pentru consilier local, pentru alegerile 
locale din data de 27.09.2020. 

Luând act si de sesizarea formulată de doamna Maria Petrariu - primarul comunei 
Vânători-Neamț, înregistrată sub nr. 3463/16.09.2020. 

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) din Legea partidelor politice nr.14/2003, 
republicată, înscrierea unei persoane într-un alt partid politic constituie de drept demisie din 
partidul al cărui membru a fost anterior. Pe cale de consecinţă, acesta îşi pierde calitatea de 
membru al celui dintâi partid politic ca urmare a manifestării sale de voinţă. 

Având în vedere prevederile art.204 alin.(2) lit.a și alin.(6) din OUG nr.57/2019, privind 
Codul administrativ,  în caz de demisie mandatul consilierului local încetează de drept înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului, constatarea încetării se realizează printr-o hotărâre de 
constatare a autorității deliberative la propunerea primarului . Față de cele menționate mai sus 
propunem consiliului local adoptarea hotărârii prind  încetarea de drept a  mandatului de 
consilier local al domnului Iacoboaea Victor. 

 
 

SECRETAR GENERAL AL U.A.T,  
Alina Iuliana FLOŞ 

 
 

 


