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PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 17 
privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului de consilier local al domnului Ticană Nicolae 
 

Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
- referatul constatator nr. 1437/24.04.2020 al Primarului Comunei Braniștea și Secretarului 

General al Comunei Braniștea; 
- raportul Compartimentului de specialitate nr. 1439/24.04.2020; 
- avizul comisie de specialitate Buget-Finanțe din cadrul Consiliului Local Braniștea; 
- prevederile art. 204, alin. 2, lit. d și alin. 6 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.  1  Se constată încetarea mandatului de consilier local, ca urmare a lipsei nemotivate de 
la mai mult de 3 ședințe ordinare și/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfășurate pe 
durata a 3 luni calendaristice, înainte de expirarea mandatului de consilier local al domnului Ticană 
Nicolae. 

 

Art. 2 Se declară vacant locul de consilier local al domnului Ticană Nicolae. 
 
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul General al Comunei Braniștea 

domnului Ticană Nicolae, Partidului Social Democrat – Organizația Județeană Mehedinți și 
Instituției Prefectului – Județul Mehedinți – în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi 
afișată pe site-ul primăriei www.clbranistea.ro. 
 
 24.04.2020 
 
 
 

                                   Inițiator,                                                Avizat de legalitate 
                                    Primar,                                                            Secretar, 
                                    I. Marin                                                   Blăgniceanu Ionuț 
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REFERAT CONSTATATOR 
privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier 

local al domnului TICANĂ NICOLAE 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 2/22.06.2016 a fost validat mandatul de 
consilier local al domnului Ticană Nicolae din partea Partidului Social Democrat – Organizația 
Județeană Mehedinți. 
 Având în vedere procesele verbale de ședință:  

- nr. 4058 din 30.12.2019 – ședință ordinară; 
- nr. 25 din 08.01.2020 – ședință extraordinară; 
- nr. 353 din 31.01.2020 – ședință ordinară; 
- nr. 694 din 18.02.2020 – ședință ordinară; 
- nr. 1143 din 16.03.2020 – ședință ordinară, 

din care rezultă că susnumitul nu a participat consecutiv la ședințele consiliului local, fiind 
absent nemotivat, se constată îndeplinirea prevederilor art. 204, alin. 2, lit. d din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: ”Calitatea de consilier local, 
respectiv de consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, prin lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare și/sau extraordinare 
consecutive ale consiliului, desfășurate pe durata a 3 luni calendaristice”. 

Potrivit prevederilor art. 204, alin. 6, constatarea încetării mandatului de consilier local sau 
județean, precum și vacantarea locului de consilier local sau de consilier județean se realizează 
printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative respective, la propunerea primarului ori, 
după caz, a președintelui consiliului județean sau a oricărui ales local, adoptată în prima ședință 
desfășurată după apariția evenimentului. 

Hotărârea consiliului local are la bază un referat constatator semnat de către primar și de 
către secretarul general al comunei, însoțit de acte justificative. 

Având în vedere cele prezentate, propunem constatarea încetării de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Ticană Nicolae, urmând ca 
de pe lista Partidului Social Democrat – Organizația Județeană Mehedinți să fie validat supleantul, 
care va fi confirmat potrivit prevederilor legale. 
 

 
 
                  Primar UAT Comuna Braniștea                          Secretar General UAT Comuna Braniștea 
                                   I. Marin                                                                   Blăgniceanu Ionuț  
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