
 
                                                                                                                              Proiect 

                                                                                                                   Nr. 52 din 15.02.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean 

al domnului Nistor Constantin - Cristian 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani întrunit în şedință ordinară în data de ____02.2021, 

urmare a demisiei domnului Nistor Constantin - Cristian, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Botoşani cu nr. 2683 din 12.02.2021,  

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 2759 din 

15.02.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului 

Nistor Constantin - Cristian ca urmare a demisiei acestuia, 

având în vedere: - Referatul constatator nr. 2743 din 15.02.2021, semnat de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Botoşani şi Secretarul General al Judeţului Botoşani, 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 2760 din 

15.02.2021, 

- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri europene, 

 

în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6), alin. (10) și alin. 

(17) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările ulterioare, 

 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Nistor 

Constantin - Cristian, ca urmare a demisiei acestuia. 

 

Art. 2 Se declară vacant locul de consilier judeţean respectiv. 

 

 

 

 

                       PREŞEDINTE,                                               Avizat pentru legalitate: 

                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

  Doina-Elena Federovici      Marcel-Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. ______ din _________ 2021 



 
Nr. 2743 din 15.02.2021 

 

 

REFERAT 

 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean 

al domnului Nistor Constantin - Cristian 

 

 

Prin Încheierea din 15.10.2020 pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 

1951/40/2020 a fost validat mandatul de consilier județean al domnului Nistor Constantin - Cristian. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 2683 din 12.02.2021, domnul 

Nistor Constantin - Cristian și-a anunțat demisia din funcția de consilier județean.  

Potrivit art. 204 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, calitatea de consilier județean încetează de drept, 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei. Data încetării de drept a 

mandatului este data apariției evenimentului. 

Conform art. 204 alin. (6) și alin. (17) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, constatarea încetării de drept a mandatului 

de consilier județean se realizează printr-o hotărâre de constatare a consiliului județean, la 

propunerea președintelui consiliului județean sau a oricărui consilier, adoptată în prima ședință 

desfășurată după apariția evenimentului și în baza demisiei scrise înaintate președintelui consiliului 

județean. 

Potrivit art. 204 alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu 

modificările ulterioare, hotărârea consiliului are la bază un referat constatator, întocmit în maximum 

3 zile de la apariția evenimentului  și semnat de președintele consiliului județean și de secretarul 

general al județului. Referatul este însoțit de acte justificative. 

Având în vedere aspectele de fapt și de drept invocate, propunem Consiliului Județean 

Botoșani să constate încetarea mandatului de consilier județean al domnului Nistor Constantin - 

Cristian, ca urmare a demisiei, și să declare vacant locul de consilier județean în cauză. 

 

 

  

   PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena Federovici Marcel-Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 



 
Nr. 2759 din 15.02.2021 

 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 

 

 

 

           Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier judeţean al domnului Nistor Constantin - Cristian. 

Prin Încheierea din 15.10.2020 pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 

1951/40/2020 a fost validat mandatul de consilier județean al domnului Nistor Constantin - Cristian. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 2683 din 12.02.2021, domnul 

Nistor Constantin - Cristian și-a anunțat demisia din funcția de consilier județean.  

Potrivit art. 204 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, calitatea de consilier județean încetează de drept, 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei. Data încetării de drept a 

mandatului este data apariției evenimentului. 

Conform art. 204 alin. (6) și alin. (17) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, constatarea încetării de drept a mandatului 

de consilier județean se realizează printr-o hotărâre de constatare a consiliului județean, la 

propunerea președintelui consiliului județean sau a oricărui consilier, adoptată în prima ședință 

desfășurată după apariția evenimentului și în baza demisiei scrise înaintate președintelui consiliului 

județean. 

Potrivit art. 204 alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu 

modificările ulterioare, hotărârea consiliului are la bază un referat constatator, întocmit în maximum 

3 zile de la apariția evenimentului  și semnat de președintele consiliului județean și de secretarul 

general al județului. Referatul este însoțit de acte justificative. 

Având în vedere aspectele de fapt şi de drept invocate, propunem Consiliului Judeţean 

Botoşani să constate încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Nistor Constantin - 

Cristian, ca urmare a demisiei, şi să declare vacant locul de consilier judeţean în cauză. 

Faţă de cele prezentate, supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre iniţiat în acest 

scop. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

 

Doina-Elena Federovici 

 



 
               DIRECŢIA JURIDICĂ,  

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ     

               Nr. 2760 din 15.02.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Prin Încheierea din 15.10.2020 pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 

1951/40/2020 a fost validat mandatul de consilier județean al domnului Nistor Constantin - Cristian. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 2683 din 12.02.2021, domnul 

Nistor Constantin - Cristian și-a anunțat demisia din funcția de consilier județean.  

Potrivit art. 204 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, calitatea de consilier județean încetează de drept, 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei. Data încetării de drept a 

mandatului este data apariției evenimentului. 

Conform art. 204 alin. (6) și alin. (17) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, constatarea încetării de drept a mandatului 

de consilier județean se realizează printr-o hotărâre de constatare a consiliului județean, la 

propunerea președintelui consiliului județean sau a oricărui consilier, adoptată în prima ședință 

desfășurată după apariția evenimentului și în baza demisiei scrise înaintate președintelui consiliului 

județean. 

Potrivit art. 204 alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu 

modificările ulterioare, hotărârea consiliului are la bază un referat constatator, întocmit în maximum 

3 zile de la apariția evenimentului  și semnat de președintele consiliului județean și de secretarul 

general al județului. Referatul este însoțit de acte justificative. 

Având în vedere aspectele de fapt şi de drept invocate, propunem Consiliului Judeţean 

Botoşani să constate încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Nistor Constantin - 

Cristian, ca urmare a demisiei, şi să declare vacant locul de consilier judeţean în cauză. 

Având în vedere aspectele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru 

promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de 

hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV, 

 

 Amalia Marian 

 


