ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI

PROIECT DE HOTARARE
privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului
COSTEA FANUT
Consiliul Local al Orasului Gaesti ;
Avand in vedere :
-

demisia prezentată de domnul Costea Fanut , înregistrată la Consiliul Local al Orasului
Gaesti sub nr.1/04.05.2017;
referat de specialitate întocmit de secretara UAT Gaesti nr.6832/10.05.2017;
Hotararea Consiliului Local Gaesti , nr. 36/28.06.2016 privind validarea mandatelor
consilierilor locali alesi la 05.06.2016 ;
avizul Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti ;

În conformitate cu prevederile:
- art.36, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr.115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;
- art.9, alin.(2), lit.a) şi art.10 din Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), (2) si art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001
privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
SE PROPUNE:
ART.1. -Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local din partea PSD a
domnului COSTEA FANUT , consilier local în Consiliul Local al Orasului Gaesti , ca urmare a
demisiei acestuia
ART.2-. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Orasului Gaesti
rămas liber ca urmare a demisiei domnului Costea Fanut .

ART.3. Prezenta hotărâre va fi transmisă atât celor în cauză, cât şi Instituţiei Prefectului Judeţul
Dambovita , în vederea efectuarii controlului de legalitate.

INITIATOR,
PRIMAR
Jr. Gheorghe Grigore

AVIZAT DE LEGALITATE ,
SECRETAR ,
Jr. Diaconu Mitica

EXPUNERE DE MOTIVE
privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

La data de 04.05.2017, sub numărul 1, a fost înregistrată demisia domnului Costea Fanut ,
consilier local candidat pe listele PSD , al cărui mandat a fost validat prin Hotararea Consiliului
Local Gaesti , nr. 36/28.06.2016.
Demisia este unul dintre cazurile în care calitatea de consilier local încetează de drept, înainte
de expirarea duratei normale a mandatului. În această situatie, Primarul are obligatia să propună
Consiliului Local adoptarea unei hotărâri prin care să se constate încetarea mandatului de
consilier local al persoanei demisionare şi să se declare vacant respectivul loc.
Întrucat, în conformitate cu prevederile art.9, alin.(2), lit.a), art.10 şi art.12 alin.(1) si (2) din
Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată, „Calitatea de
consilier local sau de consilier judetean inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a
mandatului, în urmatoarele cazuri:
a) demisie”
„(1) In toate situatiile de incetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia
consiliul local sau consiliul judetean, dupa caz, adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea
primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, o hotarare prin care se ia act de situatia
aparută si se declară vacant locul consilierului în cauza.
(2) Hotârârea va avea la baza, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar si de
secretarul comunei sau orasului, respectiv de presedintele consiliului judetean si de secretarul
general al judetului. Referatul va fi insotit de actele justificative.”
Potrivit competenţelor legale conferite de art.12, alin.(1) si (2) din Legea
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali propun Consiliului Local al Orasului Gaesti
adoptarea unei hotărâri privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului
Costea Fanut , înainte de expirarea duratei normale a acestuia, precum si declararea ca vacant a
mandatului deţinut de acesta.

PRIMAR
Jr. Gheorghe Grigore

NR. 6832/10.08.2012

REFERAT DE SPECIALITATE
privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Prin cererea nr.1/04.05.2017, a fost înregistrată demisia domnului Costea Fanut , consilier
local candidat pe listele PSD , al cărui mandat a fost validat, în urma scrutinului electoral
desfăsurat în iunie 2017, prin Hotărârea Consiliului Local nr.36 /2806.2016.
În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier local încetează de drept,
înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv
ca urmare a reorganizării acesteia;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale
consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni
consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă
privativă de libertate;
g) punerea sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
h^1) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei
minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;
i) deces.
În conformitate cu prevederile art.9,alin.(2), lit.a), alin.(3) coroborate cu

cele ale art.10 si art.12 din actul normativ menţionat anterior, încetarea de drept a
mandatului de consilier, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, se
constată de către consiliul local, prin hotărâre. In cazul de faţă Primarul propune
consiliului adoptarea unei hotărâri prin care să se ia act de demisie şi să se declară
locul vacant.
Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre supus
dezbaterii îndeplineşte condiţiile de legalitate pentru a fi aprobat.

SECRETAR ,

Jr.Diaconu Mitica

