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PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al 

doamnei Ioana Marcu și vacantarea acestuia

         Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă extraordinară în 
data de 23 februarie 2021;
         Având în vedere : 

- Demisia doamnei Ioana Marcu din funcția de consilier local înregistrată sub numărul 3998 din 
data de 08.02.2021; 

- Referatul constatator înregistrat sub numărul 4074 din 09.02.2021 prin care se propune 
constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei 
Ioana Marcu și vacantarea acestuia; 

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung înregistrat sub numărul 4588 din 
12.02.2021 prin care propune spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la constatarea 
încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Ioana Marcu și 
vacantarea acestuia; 

- Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Publică și Arhivă înregistrat sub 
numărul 4589 din 12.02.2021 cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a 
mandatului de consilier local al doamnei Ioana Marcu și vacantarea acestuia;

- Prevederile art. 204 alin. (2) lit. a, alin. (3), alin. (6), alin. (7), alin. (10), alin. (15), alin. 
(17), alin. (20) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Avizul comisiei de specialitate nr. 5 a consiliului local;
         În  temeiul  prevederilor  art. 136 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Primarul Municipiului Câmpulung  
PROPUNE :

Art. 1. – Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Ioana 
Marcu, aleasă pe lista Alianței USR – PLUS la alegerile locale din 27 septembrie 2020, ca urmare a 
demisiei.

Art. 2. – Se declară vacant locul de consilier local ocupat de doamna Ioana Marcu în cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Câmpulung. 

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul general al 
Municipiului Câmpulung și Serviciul Juridic, Administrație Publică și Arhivă.

Art. 4. – Prezenta  hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă 
publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş, Primarului 
Municipiului Câmpulung, Serviciului Juridic, Administraţie Publică și Arhivă, Judecătoriei 
Câmpulung și doamnei Ioana Marcu. 

Municipiul Câmpulung, 2021 

Avizat,
Secretar general,
Ramona SIMION

Inițiator,
Primar 

Elena – Valerica LĂSCONI 
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Nr. 4589 din 12.02.2021

Se aprobă, 
Primar 

Elena – Valerica LĂSCONI

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, 

a mandatului de consilier local al doamnei Ioana Marcu și vacantarea acestuia

         În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020 și a Încheierii emisă la data 
de 13 octombrie 2020 în dosarul 5460 / 205 / 2020 a fost validat mandatul de 
consilier local al doamnei Ioana Marcu în cadrul Consiliului local al municipiului 
Câmpulung.

Prin Procesului încheiat la data de 19 octombrie 2020 se constată că s-a 
desfășuart şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local al Municipiului 
Câmpulung, convocată prin Ordinul Prefectului Județului Argeș nr. 425 din 
15.10.2020. 

Prefectul Județului Argeș, prin Ordinului nr. 430 din 21.10.2020, constată ca
fiind  legal constituit a Consiliului local al municipiului Câmpulung, județul Argeș.
         În data de 08.02.2021 s-a înregistrat la Primăria Municipiului Câmpulung sub 
numărul 3998, demisia doamnei Ioana Marcu din funcția de consilier local.

La data de 09.02.2021, sub numărul 4074 s-a înregistrat Referatul constatator 
cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 
local al doamnei Ioana Marcu și vacantarea acestuia, conform prevederilor art. 204 
alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
         În conformitate cu prevederile art. 204 alin. (2) lit. a din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, „calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier 
judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, în următoarele cazuri : a) demisie.”.

Totodată, potrivit prevederilor 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. Hotărârea autorităţii deliberative este 
comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, 
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în condiţiile art. 122, precum şi consilierului local.”.
„Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi se declară vacant locul 

consilierului local, respectiv judeţean, se comunică de îndată judecătoriei 
competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122.”, așa cum 
prevede alin. (17) al art. 204 din Ordonanța de Urgență a Guvenrului nr. 57 / 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 204 alin. (3), data încetării de drept a 
mandatului este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care 
determină situaţia de încetare, după caz, respectiv 08.02.2021. 

Încetarea mandatului de consilier local, în cazul demisiei, se constată în prima 
şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei 
scrise înaintate secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale, primarului, preşedintelui de şedinţă. 

Faţă de cele arătate vă rugăm să aprobați spre aprobare proiectul de hotărâre 
cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 
local al doamnei Ioana MARCU și vacantarea acestuia. 

Serviciul Juridic, Administrație Publică și Arhivă, 
Mihaela FILIPESCU 
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Nr. 4074 din 09.02.2021

REFERAT CONSTATATOR
la proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, 

a mandatului de consilier local al doamnei Ioana Marcu și vacantarea acestuia

         În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020 și a Încheierii emisă la data 
de 13 octombrie 2020 în dosarul 5460 / 205 / 2020 a fost validat mandatul de 
consilier local al doamnei Ioana Marcu în cadrul Consiliului local al municipiului 
Câmpulung.

Prin Procesului încheiat la data de 19 octombrie 2020 se constată că s-a 
desfășuart şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local al Municipiului 
Câmpulung, convocată prin Ordinul Prefectului Județului Argeș nr. 425 din 
15.10.2020. 

Prefectul Județului Argeș, prin Ordinului nr. 430 din 21.10.2020, constată ca
fiind  legal constituit a Consiliului local al municipiului Câmpulung, județul Argeș.
         În data de 08.02.2021 s-a înregistrat la Primăria Municipiului Câmpulung sub 
numărul 3998, demisia doamnei Ioana Marcu din funcția de consilier local.
         În conformitate cu prevederile art. 204 alin. (2) lit. a din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, „calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier 
judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, în următoarele cazuri : a) demisie”.

Totodată, potrivit prevederilor 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. Hotărârea autorităţii deliberative este 
comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, 
în condiţiile art. 122, precum şi consilierului local.”

În conformitate cu prevederile art. 204 alin. (3), data încetării de drept a 
mandatului este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care 
determină situaţia de încetare, după caz, respectiv 08.02.2021. 

Încetarea mandatului de consilier local, în cazul demisiei, se constată în prima 
şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei 
scrise înaintate secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale, primarului, preşedintelui de şedinţă. 
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„Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi se declară vacant locul 
consilierului local, respectiv judeţean, se comunică de îndată judecătoriei 
competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122.”, așa cum 
prevede alin. (17) al art. 204 din Ordonanța de Urgență a Guvenrului nr. 57 / 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Faţă de cele arătate vă rugăm să supuneți spre aprobare proiectul de hotărâre 
cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 
local al doamnei Ioana MARCU și vacantarea acestuia. 

Primar,
Elena – Valerica LĂSCONI 

Secretar general, 
Ramona SIMION
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Nr. 4588 din 12.02.2021

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, 

a mandatului de consilier local al doamnei Ioana Marcu și vacantarea acestuia

         În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020 și a Încheierii emisă la data 
de 13 octombrie 2020 în dosarul 5460 / 205 / 2020 a fost validat mandatul de 
consilier local al doamnei Ioana Marcu în cadrul Consiliului local al municipiului 
Câmpulung.
         În data de 08.02.2021 s-a înregistrat la Primăria Municipiului Câmpulung sub 
numărul 3998, demisia doamnei Ioana Marcu din funcția de consilier local.
         În conformitate cu prevederile art. 204 alin. (2) lit. a din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, „calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier 
judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, în următoarele cazuri : a) demisie”.

Totodată, potrivit prevederilor 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. Hotărârea autorităţii deliberative este 
comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, 
în condiţiile art. 122, precum şi consilierului local.”

În conformitate cu prevederile art. 204 alin. (3), data încetării de drept a 
mandatului este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care 
determină situaţia de încetare, după caz, respectiv 08.02.2021. 

Încetarea mandatului de consilier local, în cazul demisiei, se constată în prima 
şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei 
scrise înaintate secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale, primarului, preşedintelui de şedinţă. 

Faţă de cele arătate vă rugăm să supuneți spre aprobare proiectul de hotărâre 
cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 
local al doamnei Ioana MARCU și vacantarea acestuia. 

Primar,
Elena – Valerica LĂSCONI 
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