
ROMÂNIA                                                                                            PROIECT 

JUDEȚUL GORJ                                                                                 AVIZAT, 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                Secretarul General al Județului 

                                                                             Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și declararea locului 

acestuia de consilier județean vacant 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții 

publice; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 

- Demisia domnului Prunariu Mihai-Octavian din funcția de consilier județean, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 8940/09.07.2020; 

- Referatul constatator al Președintelui Consiliului Județean Gorj și Secretarului General al Județului 

Gorj nr. 9076/13.07.2020; 

- Prevederile  art. 204, alin. (2), lit. a), alin. (3), (6), (7), (10) și (17) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se constată încetarea de drept, la data de 09.07.2020, a mandatului de consilier județean al 

domnului Prunariu Mihai-Octavian, ca urmare a demisiei. 

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier județean al domnului Prunariu Mihai-Octavian. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Prunariu Mihai-Octavian, partidului politic pe a cărui 

listă acesta a fost ales, Serviciului resurse umane, managementul funcției publice și al unităților 

sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției 

Prefectului – Județul Gorj. 

 

         PREȘEDINTE, 

     Cosmin-Mihai Popescu                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                   SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                              Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

Nr. _______ 

Adoptată în ședința din _________.2020 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilierilor județeni. 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de 

consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant 

 

Luând act de demisia domnului Prunariu Mihai-Octavian din funcția de consilier 

județean, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 8940/09.07.2020, propun Consiliului 

Județean Gorj constatarea, prin hotărâre, a încetării de drept a mandatului domnului Prunariu 

Mihai-Octavian de consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant.  

Îmi întemeiez propunerea de adoptare a prezentului proiect de hotărâre pe prevederile 

art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), (6), (7), (10) și (17) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor de mai sus, calitatea de consilier județean încetează de drept înainte 

de expirarea duratei normale a mandatului în cazul demisiei scrise a consilierului județean, 

înaintate secretarului general al unității administrativ-teritoriale sau președintelui consiliului 

județean. Data încetării mandatului, în acest caz, este data apariției evenimentului care 

determină situația de încetare, respectiv data demisiei consilierului județean. Constatarea 

încetării mandatului consilierului județean ca urmare a demisiei și vacantarea locului de 

consilier județean se realizează prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea 

președintelui consiliului județean sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima ședință 

desfășurată după apariția evenimentului. Hotărârea autorității deliberative are la bază un referat 

constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariția evenimentului și semnat de președintele 

consiliului județean și de secretarul general al județului.  

Având în vedere demisia domnului Prunariu Mihai-Octavian din funcția de consilier 

județean, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 8940/09.07.2020, referatul constatator 

nr. 9076/13.07.2020 și prevederile legale invocate mai sus, supun adoptării Consiliului 

Județean Gorj hotărârea privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

județean al domnului Prunariu Mihai-Octavian și declararea locului acestuia de consilier 

județean vacant. 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI 

ACHIZIȚII PUBLICE 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de 

consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune constatarea încetării de drept, la data 

de 09.07.2020, a mandatului de consilier județean al domnului Prunariu Mihai-Octavian ca 

urmare a demisiei și declararea locului său de consilier județean vacant. 

Prin înregistrarea la Consiliul Județean Gorj în data de 09.07.2020 a demisiei domnului 

Prunariu Mihai-Octavian din funcția de consilier județean, devin aplicabile dispozițiile art. 204 

alin. (2), lit. a), alin. (3), (6), (7), (10) și (17) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:  

- calitatea de consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului în cazul demisiei consilierului județean – alin. (2), lit. a);  

- data încetării mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), este data apariției 

evenimentului care determină situația de încetare, respectiv data demisiei consilierului 

județean – alin. (3);  

- în situația demisiei, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean și 

vacantarea locului de consilier județean se realizează printr-o hotărâre de constatare a 

autorității deliberative, la propunerea președintelui consiliului județean sau a oricărui 

alt ales local, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului – alin. 

(6) și (17); 

- hotărârea consiliului județean are la bază un referat constatator, întocmit în maximum 

3 zile de la apariția evenimentului și semnat de președintele consiliului județean și de 

secretarul general al județului; consiliul județean are obligația de a adopta hotărârea în 

termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului 

constatator, iar, în situația neadoptării hotărârii, constatarea încetării mandatului și 

vacantarea locului de consilier județean se realizează de către prefect prin ordin, în 

termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul județean 

– alin. (7) și (10). 



Având în vedere prevederile legale menționate, demisia domnului Prunariu Mihai-

Octavian din funcția de consilier județean, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

8940/09.07.2020, și referatul constatator al Președintelui Consiliului Județean Gorj și al 

Secretarului General al Județului nr. 9076/13.07.2020, considerăm legal proiectul de hotărâre 

în forma prezentată.  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 


