
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 570932/ 27.10.2020 
                                                                                           PROIECT AVIZAT 

   SECRETARUL GENERAL AL  

        MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                        NICOLAE- OVIDIU POPOVICI 

      PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  încetarea de drept a mandatului  de consilier local al  d- lui Ion 

Melinte, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei  

și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU            
 Având în vedere: 

- Demisia d-lui Ion Melinte înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 570338/ 

22.10.2020; 

- Referatul constatator nr. 570869/ 26.10.2020 al Secretarului General al Municipiului 

Bacău; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr.570933/ 27.10.2020; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Prevederile art.140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit.ʺaʺ, ale 

art. 197 alin. (1), ale art. 204 alin.(2) lit.”a” și alin.(6)  și ale art. 243 alin. (1), lit. ʺaʺ și ʺbʺ 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) din OUG nr. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ: 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. - Se ia act de încetarea funcției de consilier local a  d- lui Ion Melinte, înainte 

de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei  precum și de vacantarea 

locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău. 

 

  Art.2.Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Judecătoriei 

Bacău și persoanei menționate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

 

  Art.4.  Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 

comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 

legalității. 

 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 
B.S./Ds. I-A-2/ex.1 



 

                                                                                                                                  

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  

Nr. 570933/ 27.10.2020 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind  încetarea de drept a mandatului  de consilier 

local al  d- lui Ion Melinte, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca 

urmare a demisiei  și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al 

Municipiului Bacău 

 

 

   Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condiţiile legii privind 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

 Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este 

legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit. 

În data de 22.10.2020 a fost înregistrată la Primăria Municipiului Bacău, 

demisia d-lui Ion Melinte din funcția de consilier local în cadrul Consiliului 

Local al Municipiului Bacău.  Potrivit OUG nr. 57/ 2019 ” Calitatea de 

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

de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

a) demisie;” 

Ca urmare a deciziei d-lui Ion Melinte și în conformitate cu prevederile 

legale se declară vacant locul în Consiliul Local al Municipiului Bacău. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.O.P,B.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

Nr. 570935/1/ 27.10.2020 

 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 

hotărâre privind  încetarea de drept a mandatului  de consilier local al  d- lui Ion Melinte, înainte 

de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei  și vacantarea locului de consilier 

local în Consiliul Local al Municipiului Bacău 

 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza : 

- Prevederilor art.140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit.ʺaʺ, ale 

art 197alin. (1)  ale art. 204 alin.(2) lit.”a” și alin.(6) și ale art. 243 alin. (1), lit. ʺaʺ și ʺbʺ 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, care precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 

preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 

hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă 

a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se 

consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

Art. 154 Rolul primarului 

(1)  Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a 

prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui 

Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul 

dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu 

caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice 

centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a 

hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii 

Art. 196 Tipurile de acte administrative 

(1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau 

emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 

 a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari. 

Art. 197 Comunicarea si aducerea la cunostinta a actelor administrative 

(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 

adoptarii, respectiv emiterii. 

Art. 204 (2)  Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

a) demisie; 

(6) In situatiile prevazute la alin. (2) lit. a), c)-f) si l) constatarea incetarii de drept a mandatului de 

consilier local sau de consilier judetean, precum si vacantarea locului de consilier local sau de 

consilier judetean se realizeaza printr-o hotarare de constatare a autoritatii deliberative respective, 

la propunerea primarului ori, dupa caz, a presedintelui consiliului judetean sau a oricarui alt ales 

local, adoptata in prima sedinta desfasurata dupa aparitia evenimentului. Hotararea autoritatii 

deliberative este comunicata de indata judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, 

in conditiile art. 122, precum si consilierului local. 

Art. 243 Atributiile secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritorial 

(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 

conditiile legii, urmatoarele atributii: 

 



 

 

 

a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 

respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale 

consiliului judetean, dupa caz; 

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean. 

- Prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, care precizează: 

Art.129 Atributiile consiliului local 

(1)  Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes 

local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei 

publice locale sau centrale. 

(14)  Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu 

exceptia celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte 

atributii stabilite prin lege. 

 

- şi poate fi supus spre dezbatere. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Red. B.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR.  570935/ 27.10.2020 

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI REGISTRUL 

AGRICOL 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) 

din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost 

transmis pe e-mail la proiectul de hotărâre privind  încetarea de drept a 

mandatului  de consilier local al  d- lui Ion Melinte, înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului, ca urmare a demisiei  și vacantarea locului de consilier 

local în Consiliul Local al Municipiului Bacău,  în vederea analizării şi 

întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 26.10.2020  

să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  

 LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                     AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                               NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR.  570869/ 26.10.2020                                                        APROB 

                                                         PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                      LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

                                          REFERAT CONSTATATOR 

 

Având în vedere:  

- demisia înaintată de dl. Ion Melinte înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 

570338/ 22.10.2020; 

- prevederile art. 204 alin. 2 lit.”a”  din OUG Nr. 57/2019 care precizează: ”Calitatea de 

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

duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

   a) demisie;” 

- prevederile art. 204 alin. (7) din OUG nr. 57/2019  atribuie în sarcina secretarului și 

primarului, întocmirea și semnarea referatului constatator, prin care se ia act de demisia 

consilierului local. Referatul, împreuna cu actele justificative, constituie baza în ceea ce 

privește inițierea proiectul de hotărâre, 

Vă rugăm ca, în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, modificat și completat, să luați act de încetarea funcței de consilier local 

în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Ion Melinte, înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului, ca urmare a demisiei și se declară locul vacant. 

 

SECRETARU GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 
 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 ȘI REGISTRUL AGRICOL 

NR. 570935/2/ 27.10.2020 
 

 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind  încetarea de drept a mandatului  de 

consilier local al  d- lui Ion Melinte, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului, ca urmare a demisiei  și vacantarea locului de consilier local în 

Consiliul Local al Municipiului Bacău 

Prin proiectul de hotărâre se ia act de încetarea funcției de 

consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Ion Melinte, 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, 

precum și vacantarea locului în Consiliul Local. Considerăm oportun acest 

proiect de hotărâre, având în vedere că a  fost întocmit cu respectarea 

prevederilor OUG nr. 57/ 2019  privind  Codul Administrativ cu modificările 

și completările ulterioare, motiv pentru care avizăm favorabil proiectul de 

hotărâre. 

 

 

ȘEF SERVICIU 

RODICA  TAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 





       


