ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Pintescu Vaslle-Dragoş,
înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Demisia domnului Pintescu Vasile-Dragoş din funcţia de consilier local, înregistrată sub nr.
812 din 15.02.2017;
- Referatul constatator al primarului şl secretarului comunei, înregistrat sub nr. 829 din
16.02.2017;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr
din
î n conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. a) şi alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1) şi alin.
(2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.l. (1) Se ia act de demisia domnului Pintescu Vasile-Dragoş din funcţia de consilier local
în cadrul Consiliului Local al comunei Straja.
(2) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului şi se declară vacant locul de consilier local.
Art.2. Primarul comunei Straja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, cu:
Instituţia Prefectului - judeţul Suceava
Consiliul Judeţean Suceava
Primarul comunei
Secretarul comunei
Dl. Pintescu Vasile-Dragoş.
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JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI STRAJA
Nr. 829 din 16.02.2017

REFERAT CONSTATATOR
ia Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al
domnului Pintescu Vasile-Dragoş, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca
urmare a demisiei

î n conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare,
"Consilierii locali şi consilierii judeţeni pot demisiona, anunţând fn scris preşedintele de şedinţă,
respectiv preşedintele consiliului judeţean, care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului
adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declara locul vacant'.
î n conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (2) din acelaşi act normativ,
"(2) Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie",
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a
reorga n iză ri i acesteia;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia
cazurilor prevăzute de lege;
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva, la o pedeapsa privativă de
libertate;
g) punerea sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a
cărei lista a fost ales,
iar potrivit art. 12 alin. (1) şi (2) propunerea de încetare a mandatului aparţine primarului,
î n acest sens, primarul şi secretarul comunei semnează un referat constatator.

