
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  PROIECT 
             

                          

  HOTĂRÂREA NR.____ 
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a  

mandatului de consilier local al dlui. Sirop Flavius Adrian şi vacantarea locului 
de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova 

 
      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 

25.03.2021; 
      Având în vedere referatul de aprobare nr.41933/2021, raportul nr.48018/2021 

întocmit de Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă şi 
raportul de avizare nr.48518/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune încetarea de drept, înainte de expirarea 
duratei normale a  mandatului de consilier local al dlui. Sirop Flavius Adrian şi 
vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova; 
             În conformitate  cu prevederile art.204 alin.2 lit.a şi alin.6 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată şi 
completată; 

      În temeiul art.129 alin.14, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.  Se ia act de demisia din funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, a domnului Sirop Flavius Adrian şi, pe cale de 
consecinţă, se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale 
a  mandatului acestuia. 

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă 
Documente şi Arhivă şi dl. Sirop Flavius Adrian vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
  

                 INIŢIATOR, AVIZAT, 
                PRIMAR, 
      Lia-Olguţa VASILESCU 

 

SECRETAR GENERAL, 
Nicoleta MIULESCU 

     
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Nr._____/____.03.2021  

     

     

REFERAT  
Privind încetarea mandatului de consilier local al dl.Sirop Flavius Adrian 

 

 

 

Prin cererea nr.49/04.03.2021, dl.Sirop Flavius Adrian, consilier local al 
municipiului Craiova, solicită să luăm act de demisia sa, ca urmare a numirii într-o 
funcţie de demnitate publică, respectiv subprefect al judeţului Dolj. 

În conformitate cu prevederile art.204 alin.2 lit. a din Codul administrativ, 
calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale 
a mandatului, prin demisie. 

Constatarea încetării de drept a mandatului şivacantarea locului de consilier 
local, se realizează prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului, sau, 
după caz, al oricărui alt consilier local, în prima şedinţădesfăşurată după apariţia 
evenimentului. 

Întrucât dl.Sirop Flavius Adrian, a adresat cererea de demisie secretarului 
general şi consiliului local, propun, în conformitate cu prevederile art.204 alin.7 şi 
10, introducerea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local din luna martie, a 
proiectului de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al 
dlui.Sirop Flavius Adrian şivacantarea locului de consilier local. 

 

 

Primar,  Secretar General, 

Lia-Olguţa Vasilescu     Nicoleta Miulescu 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă 
Nr.48018/ 15.03.2021  
 
 

RAPORT 

 privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului 
de consilier local al dlui.Sirop Flavius Adrian 

 

 

 Prin referatul constatator înregistrat sub nr.41933/2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art.204 alin.10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se propune introducerea pe ordinea de zi a 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, proiectul de hotărâre 

privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 

consilier local al dlui.Sirop Flavius Adrian, ca urmare a demisiei şi vacantarea 

locului de consilier local. 

 Potrivit prevederilor art.204 alin.1 lit.a din Codul administrativ, calitatea de 

consilier localîncetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului, în mai multe cazuri, printre care şi prin demisie. 

 Dl.consilier local Sirop Flavius Adrian a solicitat, prin cererea înregistrată 

sub nr.49/04.03.2021, să se ia act de demisia sa din Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, ca urmare a numirii în funcţia de subprefect al judeţului Dolj. 

 Astfel, potrivit prevederilor art.204 alin.7, coroborat cu  alin.17 din Codul 

administrativ, încetarea mandatului de consilier local, în caz de demisie, se 

constată în prima şedinţă a consiliului local desfăşurată după 

apariţiaevenimentului, în baza demisiei scrise înaintate secretarului general al 

unităţiiaministrativ teritoriale şi primarului. Totodată, hotărârea care are la bază 

referatul constatator întocmit în maxim 3 zile de la apariţia evenimentului, prin 

care se ia act de demisie şi se declară vacant locul consilierului local, trebuie 

comunicată de îndată, judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului. 

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.204 alin.2 

lit.a, alin.7, alin.10, alin.17 şi art.129 alin.14 din Ordonanţa de Urgenţă a 



Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, propunem Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, următoarele: 

- să ia act de demisie şi să constate încetarea de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Sirop Flavius 

Adrian 

- să declare vacant locul de consilier local ocupat de domnul Sirop Flavius 

Adrian, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova 

 

 

 

 

                                  Şef Birou,  
 
                      Gheorghiţă GÎRD 
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