
  

  

  
RROOMM ÂÂNNII AA  

JJ UUDDEEŢŢ UULL  PPRR AAHHOOVV AA  
CC OO MM UU NN AA   AA DD UU NN AA ŢŢ II   

CCC OOO NNN SSS III LLL III UUU LLL    LLL OOO CCC AAA LLL  
  

  
HH OO TT ĂĂ RR ÂÂ RR EE   

PRIVIND  CONSTATAREA  ÎNCETĂRII DE DREPT, ÎNAINTE DE  EXPIRAREA DURATEI  NORMALE  A  MANDATULUI  DE  
CONSILIER  AL  DOMNULUI  NEGOTEI  OCTAVIAN  SI  DECLARAREA CA VACANT A LOCULUI ACESTUIA  ÎN CONSILIUL 

LOCAL AL COMUNEI  ADUNAȚI 

 

       Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ordinară în data de 03.06.2021; 

       Având în vedere: 

        - referatul de aprobare nr.3186/21.05.2021 a Primarului comunei Adunați, județul Prahova prin care 
propune constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al 
domnului Negotei Octavian și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local  al comunei  
Adunați;   

       - referatul constatator nr.3187/21.05.2021, semnat de Primarul și Secretarul general al comunei 
Adunați, cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 
consilier local al domnului Negotei Octavian;  

       -  raportul  compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunați înregistrat sub nr.3194/21.05.2021;  

      Luând în considerare: 

       - solicitarea domnului Negotei Octavian privind încetarea mandatului de consilier local înainte de 
termen, prin demisie, înregistrată la registratura Primăriei comunei Adunați cu nr.3185/21.05.2021;  
       - avizul Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii şi 
comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, familie şi protecţie 
copii; 

        - art.53 alin.(2) lit.a), alin.(3), alin.(6), alin.(7), alin.(10) și alin.(17) din HCL Adunați nr.33/18.11.2020 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare al Consilului Local al comunei Adunați; 
        În baza prevederilor : 

         - art.204 alin.(2) lit.a, alin.(3), alin.(6), alin.(7), alin.(10) și alin.(17) din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

         -  art.55 alin.(2) lit.a) și alin.(17) din Ordinul nr.25/14.01.2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unitații administrativ – teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare 
și functionare a consiliului local. 
        În temeiul art.196 alin.(1), lit.a), coroborat cu art.139 alin.(3) lit.i) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
                              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI  adoptă prezenta hotărâre: 
        Art.1.Se ia act de demisia domnului Negotei Octavian din funcția de consilier local al comunei 
Adunați. 

        Art.2.Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
local al domnului Negotei Octavian ales pe lista Partidului Social Democrat, ca urmare a demisiei și se 
declară vacant locul acestuia în Consilului Local al comunei Adunați, judetul Prahova. 

       Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată, în termenul legal, la instanța de contecios administrativ. 

 

 



 

         
       Art.4. De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde secretarul general al comunei Adunați, județul 
Prahova. 

        Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei, Instituției Prefectului 
- județul Prahova, primarului comunei Adunați, autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate și 
se va publica pe site-ul instituției la adresa www.comunaadunați.ro, rubrica Monitorul Oficial Local, la 
secțiunea dedicată statutului unității administrativ-teritoriale. 
 

               PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,            CONTRASEMNEAZĂ,  
                         PINȚĂ  MĂDĂLIN -  CONSTANTIN                                                      SECRETAR  GENERAL, 

                                                                                                                 TERMENTU  PETRUȚA 

                                                                                                                                                                                                                                                               
ADUNATI, 03. 06. 2021 
NR.27 
Nr. consilieri  în  
funcție 

Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi contra Nr. voturi 
abţinere 

         11       10   10        -          - 
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