
 

  

HOTĂRÂRE 

 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

prin demisie, a mandatului de consilier județean al doamnei Marcinschi-

Moanță Adriana-Lorena,  precum și constatarea vacantării locului de 

consilier județean  

 

  

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 12616/04.06.2021 întocmit de 

Serviciul Coordonare Protecție Socială Secretariat Administrativ, demisia doamnei 

Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 

12461/02.06.2021, referatul constatator nr.12554/03.06.2021 al Președintelui 

Consiliului Județean Dolj și  Secretarului General al Județului, raportul Serviciului 

Juridic Administrație Locală nr. 13087/09.06.2021, precum și avizul comisiilor de 

specialitate,  

în baza prevederilor art.204 alin.(2) lit.a), alin.(3), alin.(6), alin.(7), alin.(10) 

și alin.(17) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin.(1) lit. f), art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se ia act de demisie și se constată încetarea de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei 

Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena , începând cu data de 01 iunie 2021. 

Art.2. Se declară vacant locul de consilier județean ocupat de către doamna 

Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena în cadrul Consiliului Județean Dolj. 

 

  

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



 

Art.3. (1)  Direcția Juridică Administrație Locală Secretariat va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           (2) Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica  Partidului 

Național Liberal și doamnei Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena. 

 

 

 

 

Nr.________    Adoptată la data de ______________2021 

 

 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE,                       CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETAR GENERAL 

             AL JUDEȚULUI 

DORIN COSMIN VASILE      

                     ANDA NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

NR. 12554/03.06.2021  

 

 

    REFERAT CONSTATATOR 

privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a 

mandatului de consilier județean al doamnei  Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena, 

precum și constatarea vacantării locului de consilier județean 

 

 Prin cererea înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 12461/02.06.2021, 

doamna Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena și-a înaintat demisia din calitatea de 

consilier județean în cadrul Consiliului Județean Dolj, motiv pentru care se 

îndeplinesc condițiile prevăzute de art.204 alin.(2), lit.a) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru încetarea de drept a mandatului de consilier județean 

al doamnei Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena înainte de expirarea duratei 

normale. 

 Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre privind luare act de demisia doamnei Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena 

din calitatea de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Dolj,  constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier 

județean și declararea ca vacant a locului deținut de aceasta în Consiliul Județean 

Dolj.  

 

 

 PREȘEDINTE         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

DORIN COSMIN VASILE                 ANDA NICOLAE 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ         PREȘEDINTE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE 

LOCALĂ SECRETARIAT                 DORIN COSMIN VASILE  

Serviciul Coordonare Protecție Socială  

Secretariat Administrativ  

Nr. 12616/04.06.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de 

expirarea duratei normale, prin demisie,  a mandatului de consilier județean 

al doamnei Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena, precum și constatarea 

vacantării locului de consilier județean 

 

 Mandatul de consilier județean al doamnei Marcinschi-Moanță Adriana-

Lorena din partea Partidului Național Liberal a fost validat prin Încheierea de 

ședință din data de 11 noiembrie 2020, pronunțată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr. 

8131/63/2020. 

 Prin cererea înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr.12461/02.06.2021, 

doamna Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena a solicitat să se ia act de demisia sa 

din calitatea de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Dolj începând cu 

data de 01.06.2021. 

 În conformitate cu prevederile art.204 alin.(2), lit. a) din Ordonanța de 

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

completările ulterioare, calitatea de consilier județean încetează de drept, înainte de 

expirarea duratei normale a mandatului, în caz de demisie. 

 Potrivit prevederilor art.204 alin.(2), lit.a), alin.(3), alin.(6), alin.(7), alin.(10) 

și alin.(17) din actul normativ menționat:  

- Calitatea de consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului, în cazul demisiei; 

- Data încetării de drept a mandatului, în caz de demisie, este data apariției 

evenimentului sau a îndeplinirii condițiilor care determină situația de încetare; 

- În situația demisiei, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

județean, precum și vacantarea locului de consilier județean se realizează printr-o 

hotărâre de constatare a Consiliului Județean Dolj, la propunerea președintelui 

consiliului județean sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima ședință 



desfășurată după apariția evenimentului. Hotărârea este comunicată consilierului 

județean; 

- Consiliul Județean Dolj are obligația de a adopta hotărârea menționată în termen 

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

semnat de președintele Consiliului Județean Dolj și de secretarul general al 

județului, cu privire la încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului consilierului județean, în cazul demisiei;  

- Hotărârea consiliului județean are la bază un referat constatator, întocmit în 

maximum 3 zile de la apariția evenimentului, semnat de președintele consiliului 

județean și de secretarul general al județului. Referatul este însoțit de acte 

justificative.  

Față de cele mai sus menționate, supunem aprobării Consiliului Județean 

Dolj constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, a 

mandatului de consilier județean al doamnei Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena, 

precum și constatarea vacantării locului de consilier județean.  

 

 

 

     ȘEF SERVICIU     CONSILIER 

        

ADELA CIMPOERU    ANIȘOARA CIOLACU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.13087/09.06.2021 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a 

analizat proiectul de ”Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al doamnei Marcinschi-

Moanță Adriana-Lorena,  precum și constatarea vacantării locului de consilier județean, propus 

de președintele Consiliului Județean Dolj„ și a constatat următoarele: 

 

1) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: 

- art.204 alin.(2) lit.a), alin.(3), alin.(6), alin.(7), alin.(10) și alin.(17) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

2)  Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: nu este cazul. 

     

 Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 

este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al 

legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl 

avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului 

de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu 

procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi 

constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul. 
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3)  Obiectul/domeniul reglementat: 

 

 

”Art.1. Se ia act de demisie și se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena , 

începând cu data de 01 iunie 2021. 

Art.2. Se declară vacant locul de consilier județean ocupat de către doamna Marcinschi-

Moanță Adriana-Lorena în cadrul Consiliului Județean Dolj. 

Art.3. (1)  Direcția Juridică Administrație Locală Secretariat va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

          (2) Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica  Partidului Național 

Liberal și doamnei Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena.” 

 

Spre neschimbare. 

 

Conform legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic precum si art.10 lit.a), art.40 alin.(2) si alin.(3) din Statutul profesiei de consilier juridic: 

           Semnatura consilierului juridic precum si avizul sefului de serviciu juridic se aplica 

numai pentru aspecte strict juridice ale textului proiectului de hotarare, fara a se pronunta asupra 

aspectelor economice, tehnice, de oportunitate sau de alta natura cuprinse in documentul supus 

avizarii. 

 

 

 

        

 

          AVIZAT,                                                                                     ÎNTOCMIT, 

      ȘEF SERVICIU               Consilier Juridic, 

 

   DAIANA STOICA                                                                             Maria Alin 

 

 

 






