
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  
      

H O T Ă R Â R E  
 

Nr. __ din __.05.2021 
 
privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier 

și vacantarea locului de consilier local 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

 Luând în considerare cererea de demisie a dlui Andrei Fron, înregistrată la 
Primăria municipiului Roman cu nr. 31180/23.04.2021; 
 Având în vedere referatul constatator nr. 32441/29.04.2021 întocmit de 
dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman și de către dnul 
Gheorghe Carnariu – Secretarul general al municipiului Roman; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din data de __.05.2021 dat de 
către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 
__.05.2021 al Comisiei de administrație publică locală, sport și turism, precum și 
avizul favorabil nr. ___ din __.05.2021 al Comisiei juridice; 

Având în vedere prevederile art. 204, alin. 2, lit. „a” și alin. 3 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și cele ale Regulamentului de 
organizare si funcționare al Consiliului Local al municipiului Roman; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, 
precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
 Art. 1.  Se constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de 
consilier local pentru dnul Andrei Fron şi se declară vacant locul de consilier 
local a acestuia. 

 

Art. 2. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului 
general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                        Secretarul general al municipiului Roman,      
  George-Alexandru BĂLAN                               Gheorghe CARNARIU 
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REFERAT CONSTATATOR 
 

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui 
mandat de consilier și vacantarea locului de consilier local 

 
Prin adresa înregistrată cu nr. 31180/23.04.2021, domnul Andrei Fron, 

precizează faptul că demisionează din funcția de consilier local din partea Partidului 
Național Liberal.  
 În conformitate cu art. 204, alin. 2, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, demisia reprezintă una dintre cauzele încetării de drept a mandatului de 
consilier local înainte de expirarea duratei normale a mandatului. Constatarea acestei 
situații de fapt și vacantarea locului de consilier local se realizează potrivit prevederilor 
art. 204, alin. 6 din actul normativ susmenționat printr-o hotărâre de constatare a 
autorității deliberative, respectiv Consiliul Local care se adoptă în prima ședință 
desfășurată după apariția evenimentului. 

Hotărârea Consiliului Local prin care se ia act de demisie și se declară vacant 
locul consilierului local demisionat are la bază prezentul referat constatator, drept 
pentru care se impune ca la prima ședință a Consiliului Local al municipiului Roman 
să fie înscris pe ordinea de zi proiectul de hotărâre susmenționat. După adoptare, 
hotărârea se va comunica de îndată Judecătoriei Roman pentru validarea mandatului 
supleantului din lista de candidaturi a Partidului Național Liberal de la alegerile locale 
din data de 27 septembrie 2020. 

 

 Drept pentru care s-a întocmit prezentul referat constatator. 

 
Primarul municipiului Roman,       Secretar General al municipiului Roman,  
       Leonard ACHIRILOAEI                                Gheorghe CARNARIU 


