
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier în 
Consiliul local al municipiului Alexandria al domnului Epure Haralambie și declararea ca vacant a locului 
acestuia

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară, având 
în vedere :

-referatul de aprobare nr. 14854/21.02.2022 al Primarului municipiului Alexandria;
-referatul constatator nr. 12470/15.02.2022 al Primarului și Secretarului General al Municipiului 

Alexandria;
-raportul de specialitate nr. 14856 al Biroului Cancelarie, Sisteme de Management;
-adresa inregistrata la nr. 12046/14.02.20222 a domnului Epure Haralambie;
-avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 
Alexandria;
-prevederile art. 204, alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei;
-prevederile art. 129, alin (2), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 
Romaniei; 
In temeiul prevederilor art. 196, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

al Romaniei.

H O T A R A S T E :

Art.1.-Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier în Consiliul local al municipiului Alexandria al domnului Epure Haralambie.

Art.2.- Se declară vacant locul de consilier în Consiliul local al municipiului Alexandria, ca 
urmare a încetării de drept , înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al 
domnului Epure Haralambie.

Art.3.-Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului 
Alexandria si d-lui Epure Haralambie pentru cunoaștere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         Contrasemnează pentru legalitate,
Consilier,                                                               SECRETAR GENERAL,

Petcu Marian Dragoș Alexandru Răzvan Ceciu

Alexandria,
Nr. 29 din 28 februarie 2022



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 14854 / 21 .02.2022

REFERAT DE APROBARE

Privește: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al 
domnului Epure Haralambie și declararea ca vacant al locului acestuia.

Prin adresa înregistrată la nr. 12046 din 14 februarie 2022, domnul Epure Haralambie 
aduce la cunoștință că demisionează din calitatea de consilier local și solicită Consiliului local
al municipiului Alexandria să constate, prin hotărâre, încetarea de drept, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului acestuia, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. (2), lit. “a“ 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, potrivit căruia, calitatea de 
consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în cazul 
demisiei.

La art. 204, alin. (3) se prevede: “(3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile 
enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii 
condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.”. Deasemenea, la art. 204, alin. (6): “
În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l) constatarea încetării de drept a mandatului de 
consilier local sau de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de 
consilier judeţean se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative 
respective, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a 
oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului.”

Ca urmare , în conformitate cu prevederile legale amintite, precum și ale art. 136, alin.(1) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, propun elaborarea de către 
Birou Cancelarie, Sisteme de Management a a unui proiect de hotărâre cu privire la încetarea 
de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier în Consiliul local al 
municipiului Alexandria al domnului Epure Haralambie și declararea ca vacant a locului de 
consilier local, proiect de hotărâre care, împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre 
dezbaterea și aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,

Victor DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
NR.  14856 / 21.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Alexandria al domnului Epure Haralambie și 

declararea ca vacant a locului acestuia

Prin referatul de aprobare nr. 14854 din 21.02.2022, primarul municipiului Alexandria, dl. Victor 
Dragusin, propune elaborarea de catre Biroul Cancelarie. Sisteme de Management a unui proiect de 
hotarare pentru constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria al domnului Epure Haralambie si declararea ca 
vacant a locului acestuia.

Propunerea a fost facuta urmare a solicitarii inregistrate la nr. 12046 din14 februarie 2022 a d-
lui Epure Haralambie si in conformitate cu prevederile art. 204, alin. (2), lit. “a” din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ al Romaniei: “2)  Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier 
judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:   
a) demisie;”.

Propunerea s-a facut in conformitate cu prevederile art. 204, alin. (3) se prevede: “(3) Data 
încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l), este data apariţiei 
evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.”. Deasemenea, 
la art. 204, alin. (6): “ În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l) constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier local sau de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de consilier local 
sau de consilier judeţean se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative 
respective, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui alt 
ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului”. 

Ca urmare, s-a intocmit proiectul de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de 
expirarea duratei normale a mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria a d-
lui Epure Haralambie si declararea ca vacant a locului acestuia, care, impreuna cu intreaga
documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

ȘEF BIROU,
Plosceanu Cristian



JUDEȚUL  TELEORMAN
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.  12470 din 15 februarie 2022

REFERAT CONSTATATOR

pentru constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier în 
Consiliul local al municipiului Alexandria al domnului Epure Haralambie și declararea ca vacant a 

locului acestuia.

Prin adresa înregistrată la nr. 12046 din14 februarie 2022, dl. Epure Haralambie solicită, prin 
demisie, Consiliului local al municipiului Alexandria să constate, prin hotărâre, încetarea de drept, 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului acestuia, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. 
(2), lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României: “2)  Calitatea de consilier 
local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, în următoarele cazuri:   a) demisie;”.

La art. 204, alin. (3) se prevede: “(3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate 
la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină 
situaţia de încetare, după caz.”. Deasemenea, la art. 204, alin. (6): “ În situaţiile prevăzute la alin. (2) 
lit. a), c)-f) şi l) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local sau de consilier judeţean, 
precum şi vacantarea locului de consilier local sau de consilier judeţean se realizează printr-o hotărâre 
de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui 
consiliului judeţean sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia 
evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să 
valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122, precum şi consilierului local.” 

Prezentul referat constatator s-a întocmit având în vedere prevederile art. 204, alin. (10): “(10) 
Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) şi l), un referat 
constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de 
secretarul general al comunei, al oraşului sau al municipiului/subdiviziunii municipiului, respectiv de 
preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul este însoţit de acte 
justificative.”

Analizând solicitarea mai sus prezentată, am constatat că aceasta s-a făcut în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, motiv pentru care urmează a se întocmi un proiect de hotarare cu privire 
la încetarea de drept, înante de expirarea duratei normale a mandatului de consilier in Consiliul local al 
municipiului Alexandria al domnului Epure Haralambie și declararea ca vacant a unui loc de consilier 
local. 

PRIMAR,                   SECRETAR GENERAL,

Victor Drăgușin                                          Alexandru Răzvan Ceciu


