
 
 

H O T Ă R Â R E A nr. 41 

din 18.08.2022 
privind incetarea mandatului de consilier al doamnei Lupu Ioana si vacantarea 

unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Cudalbi 

 

Consiliul local al comunei Cudalbi, judeţul Galati, 

Având în vedere : 

• Avand in vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 178/s/11.08.2022 

intocmit de Primarul comunei Cudalbi, in calitate de initiator al proiectului de 

hotarare; 

• Raportul de specialitate intocmit de secretarul general al Primariei Cudalbi  nr. 

179/s/11.08.2022; 

• Avand in vedere Referatul Constatator nr. 7357/01.08.2022 al Primarului comunei 

Cudalbi 

• Avand in vedere Raportul intocmit de secretarul general al Primariei Cudalbi  nr. 

7358/.01.08.2022 

• Avand in vedere demisia din functia de consilier local inaintata de doamnei Lupu 

Ioana, din partea PSD filiala Galati , inregistrata cu nr. 7236/28.07.2022. 

• Avand in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate inregistrate cu 

nr. 180, 181, 182/s/11.08.2022; 

• Avand in vedere dispozitiile art.204 alin.(2) lit.a),alin.(3),(6),(7),(10) si (17) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57 privind Codul Administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000,privind normele de tehnica  legislativa 

pentru elaborarea actelor normative,republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• In temeiul art.139 alin.(1) si ale art. 196 alin.(1) ,lit.a)din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 57 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1 Consiliul Local Cudalbi ia act cu privire la incetarea de drept,inainte de 

expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei 

Lupu Ioana ales pe lista PSD filiala Galati 

 

JUDEŢUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CUDALBI 



 

 

 

Art.2 Se declara vacant locul detinut de consilierul local Lupu Ioana in cadrul 

Consiliului Local Cudalbi, judetul Galati; 
 

Art.3 De indeplinirea prezentei hotarari raspunde Secretarul general al comunei 

Cudalbi; 

 

Art.4 Secretarul general al  comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari 
autoritatilor  si institutiilor interesate si aducerea la cunostinta publica prin afisarea 
in monitorul oficial al institutiei la adresa racoviteni.ro, in termenul prevazut de lege; 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

consilier local,  

  Mihalahe Adriean 

    Contrasemnează, 

Secretar general 

Albu Constantin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R OM Â NI A 

JUDEŢUL GALATI 

PRIMAR 

 

 

PROIECT DE HOTARARE  

privind incetarea mandatului de consilier al doamnei Lupu Ioana si vacantarea 

unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Cudalbi 

 
           Iniţiator: Gheonea Grigore, primarul comunei Cudalbi, judeţul Galaţi. 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 177/s/11.08.2022;_________________ 

 

Primarul comunei Cudalbi, 

 

Având în vedere : 

• Avand in vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 178/s/11.08.2022 intocmit de Primarul 

comunei Cudalbi, in calitate de initiator al proiectului de hotarare; 

• Raportul de specialitate intocmit de secretarul general al Primariei Cudalbi nr. 179/s/11.08.2022; 

• Avand in vedere Referatul Constatator nr. 7357/01.08.2022 al Primarului comunei Cudalbi; 

• Avand in vedere Raportul intocmit de secretarul general al Primariei Cudalbi  nr. 

7358/.01.08.2022; 

• Avand in vedere demisia din functia de consilier local inaintata de doamnei Lupu Ioana, din partea 

PSD filiala Galati , inregistrata cu nr. 7236/28.07.2022; 

• Avand in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate inregistrate cu nr. 180, 181, 

182/s/11.08.2022; 

• Avand in vedere dispozitiile art.204 alin.(2) lit.a),alin.(3),(6),(7),(10) si (17) din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr.57 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000,privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• In temeiul art.139 alin.(1) si ale art. 196 alin.(1) ,lit.a)din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57 

privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, 

PROPUNE: 

 

Art.1 Consiliul Local Cudalbi ia act cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, prin 

demisie, a mandatului de consilier local al domnului Lupu Ioana ales pe lista PSD filiala Galati; 

Art.2  Se declara vacant locul detinut de consilierul local Lupui Ioana in cadrul Consiliului Local Cudalbi, 

judetul Galati; 



Art.3  De indeplinirea prezentei hotarari raspunde Secretarul general al comunei Cudalbi; 

Art.4 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor si institutiilor interesate si 

aducerea la cunostinta publica prin afisarea in monitorul oficial al institutiei la adresa racoviteni.ro, in termenul 

prevazut de lege; 

 

 

INITIATOR PRIMAR, 

GHEONEA GRIGORE 

 

                Avizat pentru legalitate  

                    Secretar general 

                ALBU CONSTANTIN 



ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA CUDALBI 

PRIMAR GHEONEA GRIGORE 

Nr. 7236 din 28.07.2022 

 

REFERAT CONSTATATOR 

La proiectul de hotarare privind incetarea mandatului de consilier al doamnei 

Lupu Ioana  si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al 

comunei Cudalbi 
  

In data de 28.07.2022 s-a inregistrat cu nr. 7236 demisia doamnei Lupu Ioana din 

functia de consilier local obtinuta in urma alegerilor locale din data de 27 septembrie       2020. 

In conformitate cu prevederile art.204 alin.2 lit.a),alin.(3),(6),(7),(10),si alin.(17) din 

O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Adminisrativ calitatea de consilier local inceteaza de 

drept inainte de expirarea duratei normale ale mandatului, in caz de renuntare, respectiv 

demisie. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local precum si 

vacantarea locului de consilier local se realizeaza printr-o hotarare de constatare a 

autoritatii deliberative respective, la propunerea primarului sau a oricarui 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 din Codul Administrativ, precum si consilierului local. 

Hotararea are la baza un referat constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparitia 

evenimentului si semnat de primar si de secretatul general al comunei, al orasului sau al 

municipiului/subdiviziunii municipiului. Incetarea mandatului de consilier local in cazul 

demisiei, se constata in prima sedinta a  consiliului desfasurata dupa aparitia evenimentului 

si in baza demisiei scrise inaintate secretarului general al unitatii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale, primarului ,presedintelui de sedinta, dupa caz. Hotararea 

consiliului prin care se ia act de demisie si se declara vacant locul consilierului local se 

comunica de indata judecatoriei competente sa valideze mandatul  suplenatului. 



In temeiul celor prezentate, având in vedere prevederile legale sus citate, propunem 

constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 

consilier local al doamnei Lupu Ioana, ales pe listele PSD ca urmare a optiunii de a renunta 

la functia de consilier local si declararea ca vacant a locului detinut de acesta in               Consiliul 

Local al comunei Cudalbi, precum si vacantarea locului de consilier local si                  care urmeaza 

a fi completat cu suplenatul de pe lista PSD care prezinta acceptul partidului, conform 

prevederilor legale in vigoare. 

 

         Primar    Secretar general 

 Gheonea Grigore   Albu Constantin 



 
 

 

 

 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

Referitor: proiectul de hotarare privind incetarea mandatului de consilier al 

doamnei Lupu Ioana si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului 

Local al comunei Cudalbi 

 

Potrivit dispozitiilor art. 204 alin (2) lit a) din Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 

privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, calitatea de 

consilier local inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin 

demisie; 

Prin demisia inregistrata la Consiliul Local Cudalbi, cu nr. 7236/28.07.2022, doamna 

Lupu Ioana  consilier local ales pe lista PSD , si-a prezentat actul de demisie din functia de 

consilier local al comunei Cudalbi; 

In conformitate cu prevederile art. 204 alin. (7) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

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

Consiliul Local are obligatia de a adopta o hotarare in termen de 30 zile de la introducerea 

proiectului ordinii de zi, a referatului constatator privind situatia aparuta si, in consecinta, 

am initiat prezentul proiect de hotarare pe care il supun spre aprobare Consiliului Local al 

comunei Cudalbi. 

PRIMAR 

Gheonea Grigore 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL GALAȚI 

COMUNA CUDALBI 

PRIMAR 

 
 

Nr. 178/s/11.08.2022 T e l / f a x :  

T e l / f a x :  

E - m a i l :  

0236 862055 

0236 862003 

cudalbi@gl.e-adm.ro 



 
 

 

 

 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Referitor: proiectul de hotarare privind incetarea mandatului de consilier al 

doamnei Lupu Iona si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului 

Local al comunei Cudalbi 

 

Avand in vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 178/s/11.08.2022, 

intocmit de Primarul     comunei Cudalbi, in calitate de initiator al proiectului de 

hotarare; 

Prin demisia inregistrata la Consiliul Local Cudalbi cu nr. 7236/28.07.2022, doamna 

Lupu Ioana, consilier local ales pe lista PSD, si-a prezentat actul de demisie din functia de 

consilier local al comunei Cudalbi; 

In conformitate cu dispozitiile art.204 alin. (2) lit.a), calitatea de consilier inceteaza 

de  drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie; 

Potrivit alin.(3), (6) si alin.(10), data incetarii de drept a mandatului in aceasta situatie 

este data de aparitia evenimentului, respectiv 28.07.2022, constatarea incetarii de drept a 

mandatului de consilier local, precum si vacantarea locului de consilier local realizandu-se 

printr–o hotarare de constatare a autoritatii deliberative respective, la propunerea 

primarului sau a oricarui ales local, adoptata in prima sedinta desfasurata dupa aparitia 

evenimentului. 

Hotararea Consiliului are la baza un referat constatator, intocmit in maxim 3 zile de la  

aparitia evenimentului si semnat de primar si de secretarul general, insotit de acte 

justificative. 

Avand in vedere ca sunt respectate prevederile alin.(17) potrivit carora incetarea 

mandatului de consilier local, respectiv consilier judetean, in cazul demisiei se constata 

in prima sedinta a consiliului desfasurata dupa aparitia evenimentului si in baza demisiei 

scrise inaintate secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale,  

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL GALAȚI 

COMUNA CUDALBI 

PRIMAR 

 
 

Nr. 179/s/11.08.2022 T e l / f a x :  

T e l / f a x :  

E - m a i l :  

0236 862055 

0236 862003 

cudalbi@gl.e-adm.ro 



 

 

primarului, presedintelui de sedinta, presedintelui consiliului judetean, dupa caz, 

consideram ca sunt indeplinite conditiile legale pentru aprobarea de catre Consiliul Local 

al comunei Cudalbi a proiectului de hotarare privind constatatarea incetarii, a mandatului 

de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Cudalbi. 

 

Secretar General 

Albu Constantin



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 



 


