
ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA VICTORIA 

Nr. 8567/01.11.2022 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

 

privind incetarea mandatului de consilier al domnului Damaschin Vasile și vacantarea locului 

deținut de acesta în cadrul Consiliului Local al comunei Victoria 

 

  Primarul comunei Victoria, județul Iași; 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 0579/02.11.2022 întocmit de Primarul comunei 

Victoria, in calitate de inițiator al proiectului de hotărâre; 

- Referatul Constatator nr. 8566/01.11.2022 întocmit de Primarul comunei, dl. Crețu 

Daniel și de Secretarul general, dna. Roșca Mădălina; 

- Referatul intocmit de secretarul general înregistrat cu nr. 8533/01.11.2022; 

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Victoria; 

Având în vedere dispozițiile art. 204 alin. (2) lit. d), alin. (3), (6), (7) și (10) din O.U.G. 

nr. 57 privind Codul administrativ cu modificarile si completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și ale art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se ia act cu privire la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 

mandatului domnului Damaschin Vasile ales pe lista PNL. 

 Art. 2. Se declară vacant postul de consilier local deținut de dl. Damaschin Vasile în 

cadrul Consiliului Local Victoria, judetul Iași; 

  Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul și în condițiile Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului comunei Victoria, Instituției 

Prefectului județul Iași, autorităților și instituțiilor interesate și se va aduce la cunoștința publică 

prin afișare. 

 

 

 

 

 Inițiator proiect hotărâre,      Avizat pentru legalitate: 

                Primar, Daniel Crețu     Secretar general  comună, 

                  Roșca Mădălina 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA VICTORIA 

NR. 8566/01.11.2022 

 

REFERAT CONSTATATOR 

 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Damaschin Vasile și vacantarea locului 

deținut de acesta în cadrul Consiliului Local al comunei Victoria 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 204, alin. (2) , lit. ‘d’ din Codul adminisitrativ, 

calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept înainte de 

expirarea duratei normale a mandatului, în cazul lipsei nemotivate de la mai mult de 3 ședințe 

ordinare și/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfășurate pe durata a trei luni 

calendaristice. 

Având în vedere că dl Damaschin Vasile, înscris pe listele Partidului Național Liberal, al 

cărui mandat a fost validat prin ÎNCHEIEREA nr.1909/2020 a Judecătoriei Iași; 

Văzând că dl Damaschin Vasile a lipsit consecutiv la toate ședințele convocate ale 

Consiliului local Victoria, atât ordinare cât și extraordinare în ultimele trei luni, astfel: 

25.08.2022 – ședință ordinară, 09.09.2022, ședință extraordinară, 29.09.2022 – ședință ordinară, 

13.10.2022 – ședință extraordinară, 27.10.2022 – ședință ordinară; 

Văzând cele de mai sus, sunt îndeplinite criteriile de de la art 204, alin. (2), lit. d) din 

O.U.G. nr. 57/2019 pentru încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului și 

vacantarea locului în cadrul Consiliului local Victoria. 

Potrivit alin.(6), 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. 

Potrivit alin.(7), consiliul local, are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în 

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

de primar şi de secretarul general al unităţii/subidiviziunii administrativ-teritoriale. 

 

 

 

Primar,         Secretar general, 

       Crețu Daniel        Roșca Mădălina 


