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 R O M Â N I A                                        

     

CONSILIUL LOCAL ROSETI 

     JUDETUL CALARASI                                                               COMUNA ROSETI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                  cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                     E-mail: primariaroseti@yahoo.com 

 

 HOTÂRÂRE   

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului a d-lui  Popia Răducu 

 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit  în ședință ordinară la data de 30 Septembrie 2019, 

            Având în vedere: 

- Adresa înregistrată sub nr. 7361/16.09.2019  prin care d-l Popia Răducu consilier local ales la alegerile locale din 

5.06.2016, aduce la cunoştinţă demisia din cadrul Consiliului Local Roseţi;  

-Opțiunea scrisă a d-lui Popia Răducu, înregistrată sub nr.7362/16.09.2019 cu privire la renunțarea funcției de consilier 

local în cadrul Consiliului Local Roseți și păstrarea funcției de referent/contabil în cadrul SCUPAAC Roseți din 

subordinea Consiliului Local Roseți,    

- Referatul constatator nr.7414/17.09.2019  al primarului comunei Roseţi şi al secretarului comunei Roseţi, judeţul 

Călăraşi întocmit ca urmare a notificării demisiei și a opțiunii d-lui Popia Răducu ; 

-Prevederile H.C.L. nr. 28/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleși la alegerile locale din 

5.06.2016, 

-Prevederile HCL nr. 32/24.06.2016  privind  alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseți,  

- În conformitate cu prevederile art.204 alin.(2) lit.a), alin.(6), alin.(7), alin.(10), alin.(17) corelat cu prevederile  art. 602 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

-Avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local, înregistrat cu nr. 7654/25.09.2019, 

-Prevederile Legii nr.  52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit.a), alin.(14), art.  136  alin.(1), art 196 alin.(1) lit.a)  din O.U.G  nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Consiliul Local al comunei Roseți, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Consiliul Local Roseţi,  ia act de încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a  mandatului 

de consilier local al d-lui Popia Răducu, urmare a demisiei depuse. 

Art.2. Declară vacant  locul ocupat de d-l consilier local Popia Răducu, acesta urmând a fi completat, cu 

următorul supleant cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Art.3. Cu aceeaşi dată  încetează calitatea  de membru a d-lui Popia Răducu din cadrul Comisiei de specialitate 

–agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, din 

cadrul Consiliului Local al comunei Roseţi, acesta urmând a fi completat în condiţiile legii. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei:Primarului comunei Roseţi,d-lui 

Popia Răducu, Organizaţiei Judeţeane a P.S.D. Călăraşi, Instituţiei Prefectului- judeţul Călăraşi şi se va aduce la 

cunoştinta publică prin afişare la avizierul instituţiei. 

       Preşedinte de şedinţă,                                                                                                     Contrasemnează,                                         

Niță RĂILEANU                                                                                                        Secretarul  comunei  

 Lavinia TĂNASE 
 

Nr. consilieri :15 

Prezenti :13 

Adoptată  cu  13   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abtineri :______ 
 

Nr. 59 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 30.09.2019 


