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  Nr. 65/ 17.08.2022 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ciorcilă Ionuț - 

Răzvan, precum şi vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Măgura 
 
 
 

 
Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa extraordinară convocata de îndată din 

data de  19.08.2022. 
Luând în dezbatere: 

a) demisia din funcţia de consilier local înaintată de domnul Ciorcilă Ionuț - Răzvan din partea PSD - 
Partidul Social Democrat, înregistrată cu nr. 8099 din 12.08.2022; 

b)  referatul constatator înregistrat cu nr. 8155/ 16.08.2022, întocmit de către Primarul Comunei Măgura 
şi Secretarul general al comunei Măgura, prin care se propune a se lua act de demisia domnului Ciorcilă 
Ionuț – Răzvan; 

c) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura - dl. Costrăş Iordache  înregistrată sub nr. 8278/ 
17.08.2022; 

d) Raportul de specialitate nr. 8279/ 18.08.2022 intocmit de doamna Silav Elena Irina - secretarul 
general al Comunei Măgura.   

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.204, alin. (2), lit.a), alin. (6), alin. (10) şi alin. (17) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 
Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura. 
In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. “a” și art. 200 din O.U.G nr. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ 
 

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art.1. Consiliul Local Măgura ia act cu privire la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ciorcilă Ionuț – Răzvan ales pe lista de 
candidaţi a PSD - Partidul Social Democrat.  

Art.2. Se declară vacant locul deţinut de consilierul local Ciorcilă Ionuț – Răzvan în Consiliul Local 
Măgura şi în Comisia de specialitate - Comisia pentru învătământ, cultură, culte, sănătate, familie, protecție 
copii, tineret și sport, muncă și protecție socială, protecția mediului și turism, acesta urmând a fi completată 
cu supleantul de pe lista Partidului Social Democrat care prezintă acceptul partidului şi care va fi validat 
conform legii.  

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotarârii se încredințează secretarul general al Comunei Măgura.  
Art. 4.  - Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al comunei Măgura: domnului 

Ciorcilă Ionuț – Răzvan,  Primarului Comunei Măgura, Instituției Prefectului – Județul Bacău şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul oficial local și pe pagina de web: http://www.primaria-
magura.ro. 

 
 
 
 
  
Nr. 
Din     .08.2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .08.2022, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri prezenţi.   

Iniţiator, 

   …………………………….………………………… 
 

PRIMAR – IORDACHE COSTRĂȘ  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL 

 C O M U N E I  M Ă G U R A  
   ……………………….………………………… 

 
Jr. ELENA IRINA SILAV 
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Nr. 8155/ 16.08.2022 

REFERAT CONSTATATOR 
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului 

Ciorcilă Ionuț – Răzvan  și declararea ca vacant a locului acestuia 
 

 
În ședința Consiliului Local din data de 26.10.2020, prin încheierea de ședință, pronunțată de 

Judecătoria Bacău, Județul Bacău, în dosar nr. 11762/ 180/ 2020 din 15.10.2020, privind validarea 
mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al comunei Măgura, Județul 
Bacău, a fost validat mandatul de consilier local al domnului Ciorcilă Ionuț – Răzvan, în cadrul 
Consiliului Local Măgura.  

În data de 12.08.2022 s-a înregistrat opțiunea domnului Ciorcilă Ionuț – Răzvan  de a renunța 
la funcția de consilier local obținută în urma alegerilor locale din data de 27.09.2020.  

În OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ sunt stabilite procedurile ce urmează a fi 
parcurse în cazul în care calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea 
mandatului.  Astfel, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. (2), lit. a), alin. (6), alin. (10) și alin. 
(17) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ „Calitatea de consilier local încetează de 
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în caz de demisie.  

Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local precum și vacantarea locului de 
consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative, la propunerea 
primarului sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția 
evenimentului. 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.   

Referatul va fi însoțit de actele justificative. Încetarea mandatului de consilier local, în cazul 
demisiei, se constată în prima ședință a consiliului desfășurată după apariția evenimentului și în 
baza demisiei scrise înaintată Secretarului General al UAT, primarului, președintelui de ședință, 
după caz.”  

Hotararea autoritatii deliberative este comunicata de indata judecatoriei competente sa 
valideze mandatul supleantului, in conditiile art.122 din Codul Administrativ, precum si consilierului 
local. Încetarea 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 administrative 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. 

În baza celor prezentate, propunem constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Ciorcilă Ionuț – Răzvan , ales pe listele 
PSD, ca urmare a opțiunii acestuia de a renunța la funcția de consilier local și declararea ca vacant 
a locului deținut de acesta în Consiliul local Măgura și în cadrul Comisiei de specialitate nr. 3, locul 
acestuia urmând a fi completat cu supleantul de pe lista PSD care prezintă acceptul partidului, 
conform prevederilor legale în vigoare.  

 
 
     PRIMAR,                                                     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

MĂGURA 
Costrăș  Iordache                                                                                 Silav  Elena Irina 
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Nr. 8278/ 17.08.2022 

 
 
 
 
 
 

       REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 

local al domnului Ciorcilă Ionuț - Răzvan, precum şi vacantarea locului de consilier local în cadrul 
Consiliului Local al Comunei Măgura 

 

 
În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1 ), alin. (2), din O.U.G. nr. 57/2019, privind 

Codul Administrativ  și 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 UAT Comuna Măgura cu nr. 8099/ 12.08.2022,  domnul Ciorcilă 
Ionuț – Răzvan consilier local ales pe lista PSD, si-a prezentat actul de demisie din functia de 
consilier local al comunei Măgura;  

In conformitate cu prevederile art. 204 alin.(7) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57 
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 Măgura; 

 
Având în vedere cele de mai sus, considerăm necesară promovarea unui proiect de hotărâre 

conform celor mentionate mai sus.  
 

PRIMAR, 

COSTRĂȘ IORDACHE 
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Nr. 8279/ 17.08.2022 
 
 

 

RAPORT de specialitate 
Referitor: proiectul de hotarare privind incetarea mandatului de consilier al domnului Ciorcilă Ionuț – Răzvan si 

vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Măgura  

 

 

Avand in vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 8278/ 17.08.2022 ,intocmit de Primarul comunei 
Măgura, in calitate de initiator al proiectului de hotarare;  

Prin demisia inregistrata la Consiliul Local Măgura cu nr. 8099/ 12.08.2022, domnul Ciorcilă Ionuț – Răzvan, 
consilier local ales pe lista PSD, si-a prezentat actul de demisie din functia de consilier local al comunei Măgura;  

In confirmatate 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 12.08.2022, 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 administrative teritoriale, 
primarului, presedintelui de sedinta, presedintelui consiliului judetean, dupa caz, consideram ca sunt indeplinite conditiile 
legale pentru aprobarea de catre Consiliul Local al comunei Măgura a proiectului de hotarare privind constatatarea 
incetarii a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Măgura. 

 

Secretarul General al comunei Măgura 

Silav Elena Irina 


