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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44 din 09.08.2021  

 privind constatarea încetării a calității de viceprimar al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, a 

domnului Iorga Călin, ca urmare a demisiei  

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, întrunit în şedinţă 

extraordinară la data de 09.08.2021, având în vedere;  

-Demisia depusă de domnul viceprimar Iorga Călin înregistrată sub nr. 16514 din 28.07.2021 

prin care solicită Consiliului local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu să ia act de demisia sa din 

funcția de viceprimar al comunei Roata de Jos, începând cu data de 09.08.2021;  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Roata de Jos, Județul Giurgiu nr.49 din 

09.11.2021, privind alegerea viceprimarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, prin care domnul 

consilier local Iorga Călin a fost ales în funcția de viceprimar;  

Având în vedere prevederile din din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 

local aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 33 din 30.06.2021 și prevederile din OUG nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere referatul de aprobare nr. 311/2061 din 09.08.2021,, proiectul de hotărâre nr. 44 

din 09.08.2021 privind constatarea încetării a calității de viceprimar al comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, a domnului Iorga Călin, ca urmare a demisiei și raportul constatator nr. 312/ 2062 din 

09.08.2021 la proiectul de hotărâre;  

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata 

de Jos, Județul Giurgiu nr. ______ din 09.08.2021, nr. ______ din 09.08.2021 și nr. ______ din 

09.08.2021,  pentru proiectul de hotărâre;  

-Prevederile art. 204, alin. (6) si alin. (7) coroborat cu prevederile art. 204 alin. (2), lit. “a” și 

prevederile art. 152, alin. (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 196, alin. (1), lit. „a” și art. 139, din același act 

normativ;  

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) și art. 243, alin. (1), din OUG nr.57/2019, privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se ia act și se constată încetarea mandatului, a calității de viceprimar al comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu, a domnului Iorga Călin,, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca 

urmare a demisiei sale din funcţia de viceprimar, azi 09.08.2021. 

Art.2. Se declară vacantă funcţia de viceprimar al comunei Roata de Jos, judeţul Giurgiu.  

Art.3. Domnul Iorga Călin își păstrează statutul de consilier local în cadrul Consiliului Local 

Roata de Jos, Juidețul Giurgiu.  

Art.4.Secretarul unității administrativ-teritoriale va înainta copie de pe prezenta primarului 

comunei, Instituţiei Prefectului judeţului Giurgiu pentru verificarea legalității.  

 

Primar         Avizează pentru legalitate  

Ghidănac Marin        Secretar General al uat Roata de Jos   

Alexandrescu Camelia Constanța  
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