ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737455 – REBRICEA - Telefon: 0235/457050;
Fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA
nr. 20 din 31 mai 2021
prin care Consiliul Local al comunei Rebricea ia act și își însușește alegerea
delegatului sătesc din satul Bolați în consiliul local Rebricea, în persoana
domnului Stamate Adrian, domicilia în satul Bolați, comuna Rebricea
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea și raportul de
avizare al comisiei de specialitate;
- Procesul verbal nr. 2464/12.05.2021 încheiat cu ocazia desfășurării adunarii satesti a
locuitorilor din satul BOLAȚI, comuna Rebricea, judetul Vaslui;
- Îndeplinirea formalitatilor de publicitate pentru organizarea adunării sătești a locuitorilor din
satul BOLAȚI, comuna Rebricea, judetul Vaslui, în conditiile legii;
În conformitate cu:
Prevederile art. 142 alin. (1) (2) și (3) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 129 alin. (2) si art.196 alin.(1) lit. „a” din Ordonanta de urgenta nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Consiliul Local al comunei Rebricea ia act și își însușește alegerea delegatului sătesc
din satul Bolați în consiliul local Rebricea, în persoana domnului Stamate Adrian, domicilia în
satul Bolați, comuna Rebricea
Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Rebricea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei
Rebricea, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Rebricea și prefectului județului Vaslui
și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și
pe pagina de internet www.comunarebricea.ro
Rebricea, 31 mai 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 …………………………….…
COJOCEA EUGENIA-DUMITRIȚA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,
 …………………………….
Jrs. Adina Maftei

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre
prin care Consiliul Local al comunei Rebricea ia act și își însușește alegerea
delegatului sătesc din satul Bolați în consiliul local Rebricea, în persoana
domnului STAMATE ADRIAN, domicilia în satul Bolați, comuna Rebricea
Doamnelor şi domnilor consilieri,
În conformitate cu prevederile art. 142 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, “ (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri
locali aleşi în consiliile locale sunt reprezentaţi la şedinţele consiliului local de un delegat sătesc.
Delegatul sătesc este asimilat aleşilor locali. “
Având în vedere:
- ca la alegerile din data de 27 septembrie 2020 nu a fost ales nici un consilier local în
Consiliul local al comunei Rebricea din satul Bolați si ca potrivit prevederilor art. 142 din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, este necesara organizarea alegerii unui delegat satesc de catre
adunarea satesca din satul Bolați;
- ca Adunarea Sateasca a satului Bolați pentru alegerea delegatului satesc a fost
convocata si organizata cu respectarea prevederilor art. 142 alin (1 ) - (3) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, conform dispoziției nr. 190/21.04.2021 și a Anunțului nr.
2364/27.04.2021;
- Procesul verbal nr. 2464/12.05.2021 încheiat cu ocazia desfășurării adunarii satesti a
locuitorilor din satul BOLAȚI, comuna Rebricea, judetul Vaslui, prin care s-a consemnat ca la
Adunarea Sătească organizata 1a data de 12.05.2021, s-a ales ca delegat satesc pentru satul
Bolați, în Consiliul local al comunei Rebricea – domnul Stamate Adrian.
Ținând cont de cele expuse mai sus este necesara initierea unui Proiect de hotarare prin care
Consiliul Local al comunei Rebricea ia act și își însușește alegerea delegatului sătesc din satul Bolați
în consiliul local Rebricea, în persoana domnului STAMATE ADRIAN, domicilia în satul Bolați,
comuna Rebricea.
Fata de considerentele de mai sus,
SUPUN SPRE APOBARE
Proiectul de hotarare prin care Consiliul Local al comunei Rebricea ia act și își
însușește alegerea delegatului sătesc din satul Bolați în consiliul local Rebricea, în persoana
domnului STAMATE ADRIAN, domicilia în satul Bolați, comuna Rebricea, cu respectarea
prevederilor art. 129 alin. (2), din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
24 mai 2021
P R I M A R,
ing. Radu Valerică

ROMÂNIA
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COMPARTIMENT BUGET, CONTABILITATE,
IMPOZITE SI TAXE

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre prin care Consiliul Local al comunei Rebricea ia act și
își însușește alegerea delegatului sătesc din satul Bolați în consiliul local
Rebricea, în persoana domnului STAMATE ADRIAN, domicilia în satul
Bolați, comuna Rebricea
Conform prevederilor art. 142 Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
“ (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile locale sunt reprezentaţi la
şedinţele consiliului local de un delegat sătesc. Delegatul sătesc este asimilat aleşilor locali.
(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, în termen de 20 de zile
de la data constituirii acestuia, de o adunare sătească, convocată de primar cu cel puţin 15 zile
înainte şi desfăşurată în prezenţa primarului sau a viceprimarului şi a secretarului general al
unităţii administrativ- teritoriale.
(3) Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această
adunare, consemnată într-un proces-verbal care se prezintă în prima şedinţă a consiliului local.
La adunarea sătească pot participa toţi cetăţenii cu drept de vot din satul respectiv.
(4) Încetarea de drept a mandatului delegatului sătesc are loc în următoarele situaţii:
a) demisie;
b) validarea, în calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul în satul al cărui
delegat este;
c) schimbarea domiciliului într-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizării unităţii
administrativ-teritoriale respective;
d) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de
libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;
e) punerea sub interdicţie judecătorească;
f) pierderea drepturilor electorale;
g) deces.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4) se alege un nou delegat sătesc, cu respectarea prevederilor
alin. (1) - (3), care se aplică în mod corespunzător.
(6) Adunarea sătească, convocată de către primar, poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a
delegatului sătesc şi alegerea, în termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane în
această funcţie, în condiţiile alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.
(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintă, delegaţii săteşti sunt invitaţi
în mod obligatoriu. Delegaţii săteşti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele
discutate, opinia acestora fiind consemnată în procesul-verbal al şedinţei.”
Având în vedere ca la alegerile din data de 27 septembrie 2020 nu a fost ales nici un
consilier local în Consiliul local al comunei Rebricea din satul Bolați, prin dispoziția nr. 190
din 21 aprilie 2021 și Anunțul nr. 2364/27.04.2021, Primarul comunei Rebricea a convocat
locuitorii satului Bolați la Adunarea Sătească a satului Bolați din data de 12 mai 2021, ora
12.00, la sediul Școlii din satul Bolați, adunare ce se va desfășura în aer liber, pentru a se
asigura respectarea normelor de protecție și distanțare socială pentru prevenirea și combaterea
pandemiei, în vederea alegerii delegatului sătesc al satului Bolați, pentru a reprezenta locuitorii
satului Bolați în cadrul ședințelor Consiliului local Rebricea și a unui supleant al delegatului
sătesc.
În urma desfășurării adunarii satesti a locuitorilor din satul BOLAȚI, comuna Rebricea,
judetul Vaslui, s-a încheiat Procesul verbal nr. 2464/12.05.2021, prin care a fost ales ca delegat
sătesc pentru satul Bolați – domnul Stamate Adrian.

Având în vedere cele prezentate este necesara initierea unui Proiect de hotarare prin
care Consiliul Local al comunei Rebricea ia act și își însușește alegerea delegatului sătesc din
satul Bolați în consiliul local Rebricea, în persoana domnului STAMATE ADRIAN, domicilia
în satul Bolați, comuna Rebricea.

24 MAI 2021
Secretar general al comunei
ADINA MAFTEI
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