
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 286/25.10.2022 
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 

consilier local al doamnei Butacu Simona Valentina şi vacantarea locului de consilier local în 
cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului București  

 
 

   
Luând în considerare demisia doamnei Butacu Simona Valentina, înregistrată                      

cu nr. 48664/25.10.2022; 
 Ţinând cont de Referatul Constatator semnat de Primarul Sectorului 6 și Secretarul 
general al Sectorului 6 nr. ...............; 

Văzând avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6                    
nr. ……; 

În baza art. 204 alin. (2) lit a), alin. (3), alin. (6), alin. (7), alin. (10) și alin. (17) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a)                      
și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al 
Sectorului 6 al doamnei Butacu Simona-Valentina, prin demisie și pe cale de consecinţă, se 
constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului acesteia. 

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al doamnei Butacu Simona Valentina.   
Art. 3. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 

competenţelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în 

termenul prevăzut de lege. 
 

 
INIȚIATOR PROIECT                                                                 AVIZEAZĂ 
         PRIMAR,                                                         pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
  CIPRIAN CIUCU                                                                  din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                          Secretarul general al Sectorului 6, 

                                                                                           Demirel Spiridon                                              
 
 
 

 
 

 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
 SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 6 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 

 
Nr. ……./25.10.2022 
 

 

REFERAT CONSTATATOR 

 

 

 Luând act de demisia doamnei Butacu Simona Valentina din funcţia de 

consilier local, începând cu data de 25.10.2022, înregistrată cu                    

nr. 48664/25.10.2022, se constată faptul că s-au îndeplinit condiţiile prevăzute de 

art. 204 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru încetarea de drept a mandatului de 

consilier local al doamnei Butacu Simona Valentina și vacantarea locului de 

consilier local al acesteia. 

 Doamna Butacu Simona Valentina a fost aleasă în funcţia de consilier local 

din partea Partidului Social Democrat (P.S.D.) la alegerile din anul 2020. 

În temeiul art. 204 alin. (7) și alin. (10) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem 

Consiliului Local Sector 6 spre aprobare, proiectul de hotărâre privind constatarea 

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

local al doamnei Butacu Simona Valentina şi vacantarea locului de consilier local în 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului București.  

 
 

  PRIMAR, 

 Ciprian Ciucu  

 

 

                                                                       SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 6, 

                        Demirel Spiridon 



 


