ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ
HOTĂRÂRE
prin care se ia act de demisia consilierului local
URZICĂ VASILE şi vacantarea mandatului de consilier local
Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ;
În conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) lit. a) şi alin. (3), art. 10 şi art. 12 din Legea
nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza prevederilor art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115 /2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza expunerii de motive, întocmita de Primarul comunei Vînători Neamţ, în calitate de
iniţiator al proiectului de hotarare, înregistrată sub nr. 2665 din 19.06.2018;
Având în vedere Referatul nr. 2666 din 19.06.2018, întocmit de secretarul comunei
Vînători Neamţ;
Având în vedere demisia prezentată de domnul URZICĂ VASILE, înregistrată sub nr.
2342 din 14.05.2018;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Ia act de demisia înaintată de domnul URZICĂ VASILE, consilier local în cadrul
Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ.
Art.2 Locul ocupat de domnul URZICĂ VASILE în cadrul Consiliului Local al comunei
Vînători Neamţ se declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului
Social Democrat.
Art.3 Secretarul comunei Vînători Neamţ va înainta Comisiei de validare a mandatelor
de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ, nominalizata prin HCL nr.
32 din 22.06.2016, documentaţia în vederea validării mandatului de consilier local pentru
supleantul de pe lista Partidului Social Democrat.
Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor
interesate.
Nr.26
Din 29.06.2018
Preşedinte de şedinţă,
Consilier:Victor IACOBOAEA
Contrasemnează,
Secretar,
Alina-Iuliana FLOŞ
Total consilieri locali : 14
Prezenti : 13
Pentru : 13
Împotrivă:Abtineri :-
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URZICĂ VASILE şi vacantarea mandatului de consilier local
Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ;
În conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) lit. a) şi alin. (3), art. 10 şi art. 12 din Legea
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aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza expunerii de motive, întocmita de Primarul comunei Vînători Neamţ, în calitate de
iniţiator al proiectului de hotarare, înregistrată sub nr. 2665 din 19.06.2018;
Având în vedere Referatul nr.2666 din 19.06.2018, întocmit de secretarul comunei
Vînători Neamţ;
Având în vedere demisia prezentată de domnul URZICĂ VASILE, înregistrată sub nr.
2342 din 14.05.2018;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
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Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ.
Art.2 Locul ocupat de domnul URZICĂ VASILE în cadrul Consiliului Local al comunei
Vînători Neamţ se declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului
Social Democrat.
Art.3 Secretarul comunei Vînători Neamţ va înainta Comisiei de validare a mandatelor
de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ, nominalizata prin HCL nr.
32 din 22.06.2016, documentaţia în vederea validării mandatului de consilier local pentru
supleantul de pe lista Partidului Social Democrat.
Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor
interesate.
Iniţiator,
Primarul comunei Vînători Neamţ
jr. Maria PETRARIU
Avizat pt. legalitate,
Secretar,
Alina Iuliana FLOŞ
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PRIMARIA COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ
NR. 2665 din 19.06.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind vacantarea mandatului de consilier local al d-nului
URZICĂ VASILE
Având în vedere faptul că domnul URZICĂ VASILE si-a dat a demisia
din funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ, demisie
Înregistrată sub nr. 2342 din 14.05.2018;
Întrucat, in conformitate cu prevederile Art. 9, alin (2) lit. a), alin. (3) şi art. 12
alin. (1) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată,
„Calitatea de consilier local sau de consilier judetean inceteaza de drept, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului, în urmatoarele cazuri:
a) demisie;”
şi în temeiul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, modificată şi
completată,
„(1)In toate situatiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a
acestuia consiliul local sau consiliul judetean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la
propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se
ia act de situaţia aparută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
(2) Hotărârea va avea la baza, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi
de secretarul comunei sau orasului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de
secretarul general al judeţului. Referatul va fi insoţit de actele justificative.”
Având în vedere că, în conformitate cu prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115
/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare:
(33) Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele
respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor
ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data
validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizaţiile
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în
scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv
sau din organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
Având în vedere considerentele sus-mentionate, propun spre dezbatere şi aprobare
Proiectul de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local URZICĂ VASILE şi
vacantarea mandatului de consilier local
PRIMAR,
jr. Maria PETRARIU
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ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ
Str. Ştefan cel Mare, nr.174
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001
Nr. 2366 din 19.06.2018
Aprob,
Primar,
jr. Maria PETRARIU
REFERAT





Baza legală:
LEGEA NR. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului – cadru de
organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
LEGEA 115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
LEGEA NR. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Având în vedere demisia înaintată de domnul URZICĂ VASILE consilier local în cadrul

Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub numărul 2342 din 14.05.2018;
Şi urmatoarele considerente :
Art. 69 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 prevede posibilitatea ca orice consilier
local sa poata demisiona prin cerere scrisă adresată consiliului, caz in care soluţionarea cererii
se face în condiţiile şi cu procedura stabilite de Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor
locali, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 9, alin (2) lit. a), alin. (3) şi art. 12 alin.
(1) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată, precizeaza
faptul că în urma demisiei unui consilier local, calitatea acestuia de consilier local încetează de
drept, iar locul acestuia în consiliul local se declara vacant.
Art. 12 alin. (2)

din legea mai sus-mentionata, atribuie in sarcina secretarului si

primarului, intocmirea si semnarea referatului constatator, prin care se ia act de demisia
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consilierului local. Referatul, impreuna cu actele justificative, constituie baza in ceea ce
priveste initierea proiectul de hotarare.
Art. 100 alin. (33) din LEGEA 115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, face precizari asupra
faptului ca, posturile vacante de consilier local, pot fi ocupate de catre supleanti, in ordinea in
care sunt inscrisi pe liste, daca pana la data validarii mandatului pentru ocuparea locului vacant,
partidul politic pe listele cărora au candidat supleanţii, confirmă în scris, sub semnătura
conducerii judeţene a partidului politic, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv.
Art. 31 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, face precizari asupra modului in care se realizeaza
validarea mandatelor de consilier local.
Faţă de aceste considerente, vă rugăm ca, in conformitate cu dispozitiile Legii 393/2004
privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, să luaţi act de
demisia din funcţia de consilier local înaintată de domnul URZICĂ VASILE şi să promovaţi
proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a
domnului URZICĂ VASILE şi vacantarea locului de consilier local.

SECRETAR,
Alina Iuliana FLOŞ
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