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         R O M Â N I  A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA   TĂTĂRANI 

 CONSILIUL  LOCAL 

 

 

H O T Ă R Ȃ R E 
Privind constatarea  încetarii de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin deces, a 

mandatului de consilier local al domnului  Rada Vasile, precum și  vacantarea 

 locului  de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

 

     Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița convocat   în ședință ordinară în data 

de 22.04.2021; 

        Având în vedere : 

      - Proiectul de hotărâre nr.18/07.04.2021 inițiat de Primarul comunei Tatarani, judetul  

Dâmbovița; 

       - Referatul constatator Nr.3004/07.04.2021 întocmit de primarul comunei Tătărani și secretarul 

general al comunei Tătărani, județil Dâmbovita ; 

      - Certificatul de  deces Seria D.11  Nr.464168 eliberat la Consiliul local  al sectorului 1-București ; 

     - Prevederile art. 204 alin.2) lit.”l” , alin.3), alin.6)  și alin.10) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,; 

      - Referatul de aprobare nr.3051/07.04.2021 întocmit de  Primarul  comunei Tătărani, judetul  

Dambovita; 

  - Ordinul Prefectului Județului Dâmbovița nr.650/02.11.2020, privind constatarea ca legal 

constituit a Consiliului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

   -  Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tatarani, 

judetul Dambovita; 

         În temeiul art.129 alin.2) lit.”a”, art.139 alin.3) lit.i), art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si 

art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările  

și completările ulterioare; 

 
 

H O  T Ă R Ă Ș T E: 
 

           

        Art.1. – Consiliul  Local Tătărani   ia act  de  încetarea de drept, înainte de expirarea duratei 

normale,  prin deces, a mandatului de consilier local al domnului  Rada Vasile, ales pe listele PSD-

Partidului Social Democrat, la alegerile locale organizate în anul 2020.  

 

      Art.2. -  Se declară vacant  locul de consilier local ocupat de domnul  Rada Vasile în cadrul 

Consiliului local al comunei Tătărani, precum și în  Comisia de specialitate Nr.2 din cadrul 

consiliului local, acesta  urmând a fi ocupat de următorul supleant de pe lista Partidului Social 

Democrat. 

 

      Art.3.- Cu urmărirea ducerii la îndeplinire  a prevederilor  prezentei hotărâri se  încredințează   

Secretarul general al  comunei Tătărani . 
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 Art.4- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani   

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 

comunei Tătărani, Judecătoriei Târgoviște, Partidului Social Democrat, Organizația județeană 

Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al 

comunei Tătărani, precum și pe site-ul primăriei Tătărani. 

 

 

 

 

 

 

 
TĂTĂRANI                                                                               PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ 

Nr.19                                                                                                BONDOC AUREL-NICOLAE 
Data –22.04.2021 

 

 

 

                                           

 

                                           Contrasemnează pentru legalitate 

                                      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                                               MIHĂILĂ  MIOARA   
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       R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R 

   Nr.18 /07.04.2021 

 

 

      P R O I E C T      DE     H O T Ă R Â R  E 

Privind constatarea  încetarii de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin deces, a 

mandatului de consilier local al domnului  Rada Vasile, precum și  vacantarea 

 locului  de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

 

           Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

          Având în vedere : 

      - Referatul constatator Nr.3004/07.04.2021 întocmit de primarul comunei Tătărani și secretarul 

general al comunei Tătărani, județil Dâmbovita; 

     -  Certificatul de  deces Seria D.11  Nr.464168 eliberat la Consiliul local  al sectorului 1-București ; 

      - Prevederile art. 204 alin.2) lit.”l” , alin.3), alin.6)  și alin.10) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - Ordinul Prefectului Județului Dâmbovița nr.650/02.11.2020, privind constatarea ca legal 

constituit a Consiliului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

         În temeiul art.129 alin.2) lit.”a”, art.139 alin.3) lit.i), art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si 

art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările  

și completările ulterioare; 
 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

        Art.1. – Consiliul  Local Tătărani   ia act  de  încetarea de drept, înainte de expirarea duratei 

normale,  prin deces, a mandatului de consilier local al domnului  Rada Vasile, ales pe listele PSD-

Partidului Social Democrat, la alegerile locale organizate în anul 2020.  

      Art.2. -  Se declară vacant  locul de consilier local ocupat de domnul  Rada Vasile în cadrul 

Consiliului local al comunei Tătărani, precum și în  Comisia de specialitate Nr.2 din cadrul 

consiliului local, acesta  urmând a fi ocupat de următorul supleant de pe lista Partidului Social 

Democrat.   

   Art.3.- Cu urmărirea ducerii la îndeplinire  a prevederilor  prezentei hotărâri se  încredințează   

Secretarul general al  comunei Tătărani .  

 Art.4- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani   

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 

comunei Tătărani, Judecătoriei Târgoviște, Partidului Social Democrat, Organizația județeană 

Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al 

comunei Tătărani, precum și pe site-ul primăriei Tătărani. 

 

                                                                                                                      I N I Ț I A T O R , 

TĂTĂRANI                                                                                                 P R I M A R   

                                                                                                                  PĂTRU CONSTANTIN 

              Avizat de legalitate, 

         Secretar general comună 

            MIHĂILĂ MIOARA 
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       R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R          

    Nr.3051 /07.04.2021 

 

 

 

                                                  REFERAT    DE  APROBARE 
al Proiectului de hotarare privind  constatarea  încetarii de drept, înainte de expirarea duratei 

normale, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului  Rada Vasile, precum și  

vacantarea  locului  de consilier local în cadrul  

Consiliului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

         Subsemnatul Pătru Constantin,  Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovița,  analizând : 

     -  Proiectul de hotărâre nr.18/07.04.2021 inițiat de Primarul comunei Tatarani, judetul  Dâmbovița; 

     -  Referatul constatator Nr.3004/07.04.2021 întocmit de primarul comunei Tătărani și secretarul general 

al comunei Tătărani, județil Dâmbovita; 

      -  Certificatul de  deces Seria D.11  Nr.464168 eliberat la Consiliul local  al sectorului 1-București ; 

      - Prevederile art. 204 alin.2) lit.”l” , alin.3), alin.6)  și alin.10) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Ordinul Prefectului Județului Dâmbovița nr.650/02.11.2020, privind constatarea ca legal constituit a 

Consiliului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

        - Prevederile art. 129 alin.2) lit.”a”, art.139 alin.3) lit.i), art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

 

    Consider oportun ca printr-o hotărâre a  Consiliului  Local Tătărani să se ia act  de  încetarea de 

drept, înainte de expirarea duratei normale,  prin deces, a mandatului de consilier local al 

domnului Rada Vasile, ales pe listele PSD-Partidului Social Democrat, la alegerile locale organizate 

în anul 2020.  

     De asemenea  este necesar să se declare vacant locul de consilier local ocupat de domnul  Rada 

Vasile în cadrul Consiliului local al comunei Tătărani, precum și în Comisia Nr.2 din cadrul 

consiliului local, acesta  urmând a fi ocupat de următorul supleant de pe lista Partidului Social 

Democrat. 

 

 
                                                                         

 

 

 

          TATARANI                                                              P R I M A R  , 

                                                                                        PATRU  CONSTANTIN                      
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      R O M Â N I A       
  JUDEȚUL  DAMBOVIȚA 

PRIMRIA  TĂTĂRANI 

SECRETAR  GENERAL  COMUNĂ 

Nr.3056/07.04.2021 

 

 

 

                                                              R E F E R A T DE   SPECIALITATE 

La  proiectul de hotărâre privind  constatarea  încetarii de drept, înainte de expirarea duratei 

normale, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Rada Vasile, precum și  

vacantarea locului  de consilier local în cadrul 

 Consiliului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

 

 

      Subsemnata Mihăilă Mioara, secretar general al  comunei Tătărani, județul Dâmbovița ținând 

cont de: 

      - Proiectul de hotărâre nr.18/07.04.2021  inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul  

Dâmbovița; 

     - Referatul constatator Nr.3004/07.04.2021 întocmit de primarul comunei Tătărani și secretarul 

general al comunei Tătărani, județil Dâmbovita; 

     -  Certificatul de  deces Seria D.11  Nr.464168 eliberat la Consiliul local  al sectorului 1-București ; 

     - Referatul de aprobare nr.3051/07.04.2021 întocmit de  Primarul  comunei Tătărani, judetul  

Dambovita; 

   - Ordinul Prefectului Județului Dâmbovița nr.650/02.11.2020, privind constatarea ca legal 

constituit a Consiliului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 
 

      Ca urmare a prevederilor art. 204 alin.2) lit.”l” , alin.3), alin.6)  și alin.10) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completarile 

ulterioare, propun Cosiliului Local Tătărani supunerea spre dezbatere și aprobare a Proiectului de 

hotărâre privind  constatarea  încetarii de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin deces, 

a mandatului de consilier local al domnului Rada Vasile, precum și  vacantarea locului  de consilier 

local în cadrul Consiliului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, în forma prezentată de 

inițiator. 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

MIHĂILĂ  MIOARA 
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      R O M AÂ N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI      

 Nr.3004/07.04.2021 

 

 

      REFERAT  CONSTATATOR  
Privind constatarea  încetarii de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin deces, a 

mandatului de consilier local al domnului  Rada Vasile , precum și  vacantarea 

 locului  de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

 

            

 

         Domnul  Rada Vasile a fost ales ca urmare a alegerilor locale  desfășurate la nivelul comunei 

Tătărani, județul Dâmbovițaîn luna  septembrie  a anului 2021, în funcția de consilier local în 

cadrul Consiliului local al comunei Tătărani, judetul Dâmbovița. 

          Domnul  Rada Vasile a decedat în data de 05.04.2021 în localitatea București, așa cum reiese 

din Certificatul de  deces Seria D.11  Nr.464168 eliberat la Consiliul local  al sectorului 1-București  

            În conformitate  cu prevederile art.204 alin.2) lit.”l” , alin.3), alin.6)  și alin.10) din Ordonanta 

de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin 

deces. 

           Constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de  

consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative, respectiv la 

propunerea primarului sau a oricărui alt ales local, adoptată în  prima  ședință după  apariția 

evenimentului. Hotărârea autorității deliberative este comunicată de îndată judecătoriei 

competente să valideze mandatul sepleantului, în condițiile art.122 din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

       Hotărârea consiliului local are la bază un referat constatator, întocmit în maxim 3 zile de la 

apariția evenimentului și  este semnat de primar și de secretarul general al comunei. 

 Prezentul referat constatator este sustinut și însoțit de certificatul de deces Seria D.11  Nr.464168 

eliberat la Consiliul local  al sectorului 1-București. 

       În temeiul celor  prezentate și având în vedere prevederile legale citate mai sus, propunem 

constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin deces, a mandatului de 

consilier local al domnului  Rada Vasile ales  pe listele PSD și declararea ca vacant a locului deținut 

 de acesta  în Consiliul local Tătărani și în Comisia de specialitate Nr.2 din cadrul consiliului local, 

urmâmd ca locul de consilier local să fie completat cu supleantul de pe lista Partidului Social 

Democrat care prezintă acceptul partidului, conform prevederile în vigoare. 

 

 

 

                         PRIMAR                                         SECRETAR  GENERAL COMUNĂ 

               PĂTRU CONSTANTIN                                      MIHĂILĂ  MIOARA 

 


