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Nr. 56 din 28.04.2021 

  
 

P R O I E C T    D E      H  O T Ă R Â R E 
privind  încetarea mandatului de consilier local al domnului Dima Ionuț-Cristian 

 prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta 
 

 
      Având în vedere: 
 - Demisia domnului Dima Ionuiț-Cristian din funcția de consilier local, înregistrată la Primăria 
comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 12404 din 26.04.2021;  
        -  Referatul constatator  nr.12601 din 28.04.2021 privind încetarea mandatului de consilier 
local al domnului Dima Ionuț-Cristian prin demisie; 
         -  Referatul de aprobare nr.12642 din 28.04.2021  întocmit de Primarul comunei la proiectul 
de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Dima Ionuț-Cristian prin 
demisie și vacantarea locului deținut de acesta 
 - Încheierea Judecătoriei Ploiești nr. 1881/10.10.2020 pronunțată în Dosar nr. 
18852/281/2020, având ca obiect validare mandate consilieri; 
 - Ordinul Prefectului județului Prahova nr. 487 din 30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii 
condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova la 
data de 29 octombrie 2020; 
         - Dispozițiile art. 204 alin. (2) lit. a) alin. (3), alin. (6),  alin. (10)  și alin. (17) din O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor  art. 129 alin.(1), art. 139 alin. (1) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

Consiliul Local al comunei Ariceștii Rahtivani , judeţul Prahova adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

           Art.1. Se ia act de demisia domnului Dima Ionuț-Cristian, consilier local în cadrul Consiliului 
local al comunei Ariceștii Rahtivani și se constată încetarea de drept a mandatului de consilier 
local. 
          Art. 2 Se declară vacant locul de consilier local deținut de acesta. 
          Art.3 Comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate va fi asigurată de 
Secretarul genral al  comunei. 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR: 

                     Gheorghe ORBU 
 

 
      AVIZAT, 

                                                                                SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 
                                                                                                         Violeta-Neluța PETCU 
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NR. 12601 din 28.04.2021 
 
 
 

REFERAT CONSTATATOR 
privind încetarea mandatului de consilier local al 

domnului Dima Ionuț-Cristian  
 
 

 Potrivit prevederilor art.204 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 pivind Codul  administrativ, 
cu modificările și completyările ulterioare, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de 
expirarea duratei mandatului, în caz de demisie.În data de 26.04.2021, domnul Dima Ionuț-Cristian 
și-a depus demisia din funcția de consilier local, aceasta fiind înregistrată la Primăria comunei 
Ariceștii Rahtivani cu nr. 12404 din 26.04.2021. 
 Conform prevederilor art. 204,  alin. (17) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, în cazul încetării mandatului înainte de expirarea duratei 
normale a acestuia, Consiliul local adoptă în prima ședință o hotărâre prin care se ia act de situația 
apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză. 
 Astfel, propunem constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier local al domnului  Dima Ionuț-Cristian și declararea ca vacant    a locului 
deținut de acesta în Consiliul local al comunei Ariceștii Rahtivani și  declararea ca vacant a locului 
deținut de acesta în Comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului local  de sănătate şi familie, cultură, 
sport, turism, protecţia mediului, protecţie şi prestaţii sociale,  ordine şi linişte publică, poliţie locală, 
situaţii de urgenţă și din Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale comuna Ariceștii Rahtivani, 
sat Nedelea.Locul acestuia va fi completat de supleantul de pe lista Partidului Național Liberal, 
conform prevederilor legale în vigoare. 
 În acest sens, propunem emiterea unei hotărâri a Consiliului local Ariceștii Rahtivani. 
 
 
       PRIMAR,                                                        SECRETAR GENERAL  al COMUNEI, 
          Gheorghe ORBU                                                              Violeta-Neluța PETCU 
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NR. 12642 din 28.04.2021 
 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Dima 

Ionuț-Cristian prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta 
 
 

 La data de 26 aprilie 2021, domnul Dima Ionuț-Cristian, și-a epus demisia din funcția de 
consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani, aceasta fiind înregistrată la 
Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 12404 din 26.04.2021. 
   Așa cum rezultă din referatul constatator, nr. 12601 din data de 28.04.2021, conform 
dispozițiilor art.204, alin.(2), lit.”a” și alin.(6) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului, în cazul demisiei, iar această situație se constată printr-o 
hotărâre a autorității deliberative.  
 Având în vedere cele de mai sus, consider necesar și oportun proiectul de hotărâre   privind 
încetarea mandatului de consilier local al domnului Dima Ionuț-Cristian prin demisie și vacantarea 
locului deținut de acesta. 
 
 

PRIMAR, 
Gheorghe ORBU 
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NR. 12759 din 29.04.2021 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre  privind încetarea mandatului de consilier local al 

domnului Dima Ionuț-Cristian  
 

 Având în vedere: 
- Demisia domnului Dima Ionuiț-Cristian din funcția de consilier local, înregistrată la Primăria 

comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 12404 din 26.04.2021;  
        -  Referatul constatator  nr.12601 din 28.04.2021 privind încetarea mandatului de consilier 
local al domnului Dima Ionuț-Cristian prin demisie; 
 -  prevederile  art.204 alin. (2) alin. (2) lit. a) alin. (3), alin. (6),  alin. (10)  și alin. (17) din 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  
  - Încheierea Judecătoriei Ploiești nr. 1881/10.10.2020 pronunțată în Dosar nr. 
18852/281/2020, având ca obiect validare mandate consilieri; 
 - Ordinul Prefectului județului Prahova nr. 487 din 30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii 
condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova la 
data de 29 octombrie 2020; 
 - Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 95 din 27.11.2020 privind stabilirea 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
 - Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 97 din 02.12.2020 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului local al comuneiAriceştii Rahtivani în Consiliul de Administraţie al Şcolii 
Gimnaziale, comuna Ariceştii Rahtivani şi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, Sat 
Nedelea, comuna Ariceştii Rahtivani; 

Se constată  încetarea  de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier local al domnului  Dima Ionuț-Cristian și declararea ca vacant    a locului deținut de acesta 
în Consiliul local al comunei Ariceștii Rahtivani și  declararea ca vacant a locului deținut de acesta 
în Comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului local  de sănătate şi familie, cultură, sport, turism, 
protecţia mediului, protecţie şi prestaţii sociale,  ordine şi linişte publică, poliţie locală, situaţii de 
urgenţă și din Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale comuna Ariceștii Rahtivani, sat 
Nedelea. 
 Proiectul de hotărâre îndeplinește prevedeile legale în materie și poate fi supus spre 
aprobare Consiliului local. 
 
  

INSPECTOR, 
Mihaiela VOINESCU 

 
 

 

    


