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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind   constatarea  încetării de drept a mandatului de viceprimar al domnului

Arcana Marcel, ca urmare a demisiei și declararea ca vacantă a funcției de viceprimar

Consiliul local al comunei Doljeşti,  judeţul Neamţ întrunit în ședința ordinară din
luna septembrie 2021;

Vazând că prin Hotărârea Consiliului  local  nr. 79 din 24 noiembrie 2020 privind
alegerea  viceprimarului  comunei  Doljești,   a  fost  ales  viceprimar  al  comunei  Doljești
domnul Arcana Marcel;

Luând în dezbatere  referatul de aprobare al primarului comunei Doljești, înregistrat
sub nr. 8451 din 08.09.2021,  raportul  de specialitate  al  secretarului  general  al  comunei
înregistrat sub nr. 8452 din 08.09.2021, prin care se propune  constatarea încetării de drept a
mandatului de viceprimar al domnului Arcana Marcel începând cu data de 01.09.2021, ca
urmare a demisiei și declararea ca vacantă a funcției de viceprimar;

Ținând  cont  de  cererea  viceprimarului Arcana  Marcel,  înregistrată  sub
nr.8195/01.09.2021, aprobată de către primarul Lungu Albert;

Dat fiind referatul constatator înregistrat sub nr. 8352  din 06.09.2021, semnat de
către  primarul  comunei  și  de  către  secretarul  general  al  comunei  prin  care  se  propune
Consiliului  local să ia act de încetarea de drept a mandatului de viceprimar al comunei
Doljești,  al  domnului  Arcana  Marcel  ,  ca  urmare a  demisiei  și  declararea ca vacantă  a
funcției de viceprimar ;

Având în vedere   avizul favorabil   dat de comisiile   de  specialitate din  cadrul
Consiliului    Local Doljești;

Fiind  îndeplinite  procedurile  prevăzute  de  Legea  nr.52/2003,  privind  transparența
decizională privind aprobarea actelor cu caracter normativ, cu modificările și completările
ulterioare, ținând cont de faptul că situația prezentată are un caracter de urgentă;

Luând în considerare faptul că s-au respectat prevederile Legii nr.24/2000 privind
normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative, cu  modificările  și
completările ulterioare,

În conformitate  cu prevederile art.129,alin.1, art.148, alin.(2) coroborat cu art.160,
alin.1,  lit.a,  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  În  temeiul  dispozitiilor  art.134,  alin.3, lit.a   precum  si   ale  art.  196,    alin.(1),
lit.a)  din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
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HOTĂRĂȘTE

Art.1-    Se  constată  încetarea  de  drept  a  mandatului  de  viceprimar  al  comunei
Doljești, al domnului Arcana Marcel, ca urmare a demisiei acestuia.

Art.2-  Se declară vacantă funcția de viceprimar ocupată de domnul Arcana Marcel
din cadrul Primăriei comunei Doljești.

Art.3-  Primarul   comunei Doljești  va  duce  la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Art.4._Secretarul  general  al  comunei  Doljeşti  va  aduce  la  cunoştinţa  locuitorilor
prezenta hotărâre şi o va înainta autorităţilor şi persoanelor interesate:

- Instituției Prefectului - judeţul Neamţ;
- Primarului comunei Doljeşti;
- Domnului Arcana Marcel.

            PRIMAR,
       LUNGU ALBERT

                                                                     Contrasemnează,
                                                                             Secretar general al Comunei Doljești,
                                                                                                  Mihaela Cezar



Primăria comunei Doljești
Județul Neamț
Nr.8352  din 06.09.2021

REFERAT CONSTATATOR
 

PRIVIND:    constatarea   încetării  de  drept  a  mandatului  de  viceprimar  al
domnului Arcana Marcel, ca urmare a demisiei și declararea ca vacantă a funcției de
viceprimar

               În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 24 noiembrie 2020, s-a
adoptat  hotărârea  consiliului  local  nr. 79  din  24  noiembrie  2020  privind  alegerea
viceprimarului comunei Doljești, prin care  a fost ales viceprimar al comunei Doljești domnul
Arcana Marcel.

Prin  cererea  înregistrată  sub  nr.8195/01.09.2021,  domnul  Arcana  Marcel  a  solicitat
demisia  începând cu  data  de  01.09.2021 pe  motiv  că  dorește  să  se  întoarcă  la  catedra  de
profesor.

Analizând  dispozițiile  art.152  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare se constată că privitor la
modul de eliberare din funcția de viceprimar nu sunt stipulate alte motive de încetare de drept
printre care și ,,demisia”.

Pentru aceste considerente, apreciem ca oportună aplicarea principiului simetriei în
sensul aplicării dispozițiilor generale inserate la art.148, alin.(2) coroborate cu prevederile
art.160, alin.(1), lit.,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Pentru  aceste  considerente  propunem  pentru  prima  ședința  a  Consiliului  local
Doljești constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de
viceprimar al domnului Arcana Marcel,  ca urmare a demisiei și  declararea ca vacantă a
funcției de viceprimar.

Prezentul referat constatator este semnat de către primarul comunei Doljești, domnul
Lungu Albert și de către secretarul general al comunei Doljești, Cezar Mihaela.

Referatul  constatator  este  însoțit  conform  prevederilor  legale  în  vigoare  de  acte
justificative, respectiv cererea înregistrată sub nr.8195/01.09.2021.

PRIMAR,                                        Secretar general al comunei,
              Lungu Albert                                                  Cezar Mihaela



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNEI DOLJEŞTI
Nr.8451 din 08.09.2021

REFERAT DE APROBARE CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind   constatarea  încetării de drept a mandatului de viceprimar al domnului

Arcana Marcel, ca urmare a demisiei și declararea ca vacantă a funcției de viceprimar

               În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 24 noiembrie 2020, s-a
adoptat  hotărârea  consiliului  local  nr. 79  din  24  noiembrie  2020  privind  alegerea
viceprimarului comunei Doljești, prin care  a fost ales viceprimar al comunei Doljești domnul
Arcana Marcel.

Prin  cererea  înregistrată  sub  nr.8195/01.09.2021,  domnul  Arcana  Marcel  a  solicitat
demisia  începând cu  data  de  01.09.2021 pe  motiv  că  dorește  să  se  întoarcă  la  catedra  de
profesor.

În conformitate  cu prevederile art.129,alin.1, art.148, alin.(2) coroborat cu art.160,
alin.1,  lit.a,  art.152,  alin.6,  art.205 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.  57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, încetarea de drept a
mandatului de viceprimar se constată de către consiliul local în cadrul primei ședințe de la
apariția acestui eveniment prin adoptarea în acest sens a unei hotărâri  de consiliu local.
Primarul  comunei  propune  consiliului  local  și  adoptarea  în  cadrul  aceleiași  ședințe  a
hotărârii prin care se declară vacantă funcția de viceprimar, așadar pe cale de consecință  se
propune  constatarea  încetarii  mandatului  de  viceprimar  al  domnului  Arcana  Marcel,  ca
urmare a demisiei acestuia și declararea cavacant a locului de viceprimar.

Față de cele prezentate mai sus propun spre aprobare prin hotărârea consiliului local
să:

-se constate încetarea de drept a mandatului de viceprimar al comunei Doljești, al
domnului Arcana Marcel, ca urmare a demisiei acestuia 

-se  declare  vacantă  funcția  de  viceprimar  ocupată  de  domnul  Arcana  Marcel  din
cadrul Primăriei comunei Doljești.

Hotărârea este necesară și oportună în contextul dat.

PRIMAR,
LUNGU ALBERT



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNEI DOLJEŞTI
Nr.8452 din 08.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind :  constatarea  încetării de drept a mandatului de viceprimar al domnului

Arcana Marcel, ca urmare a demisiei și declararea ca vacantă a funcției de viceprimar

  În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 24 noiembrie 2020, s-a
adoptat  hotărârea  consiliului  local  nr.  79  din  24  noiembrie  2020  privind  alegerea
viceprimarului  comunei  Doljești,  prin  care   a  fost  ales  viceprimar  al  comunei  Doljești
domnul Arcana Marcel.

Prin cererea înregistrată sub nr.8195/01.09.2021, domnul Arcana Marcel a solicitat
demisia începând cu data de 01.09.2021, pe motiv că dorește să se întoarcă la catedra de
profesor.

Analizând dispozițiile art.152 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare se constată că privitor
la modul de eliberare din funcția de viceprimar nu sunt stipulate alte motive de încetare de
drept printre care și ,,demisia”.

Pentru  aceste  considerente,  apreciem  ca  oportună  aplicarea  principiului
simetriei în sensul aplicării dispozițiilor generale inserate la art.148, alin.(2) coroborate cu
prevederile art.160, alin.(1),  lit.,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.  57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând referatul constatator  nr.8352  din 06.09.2021, însoțit conform prevederilor
legale în vigoare de acte justificative, respectiv cererea înregistrată sub nr.8195/01.09.2021.

Față de cele prezentate mai sus, consider  că hotărârea consiliului local prin care să se
constate încetarea de drept a mandatului de viceprimar al comunei Doljești, al domnului
Arcana  Marcel,  ca  urmare  a  demisiei  acestuia   și  declararea  ca  vacantă  a  funcției  de
viceprimar ocupată de domnul Arcana Marcel din cadrul Primăriei comunei Doljești, este
necesară și oportună în contextul dat .

Secretar general al comunei Doljești,
      Cezar Mihaela


