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JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STRA'A

PROIECT -

CONSILIUL LOCAL

norAninr
privind validarea unui mandat de consilier local
Consiliul Local al comunei Straja, judetul Suceava;
Avind in vedere:
- Ordinul Prefectului jude[ului Suceava nr. 190 din 22.08.2018 privind constatarea incetdrii
de drept a mandatului consilierului local Coca Sorin din cadrul Consiliului Local al comunei Straja,
judelul Suceava, inainte de expirarea duratei normale a acestuia;
- Hot5rSrea nr. 29 din 7L.07.20L6 privind constituirea comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate;
- Adresa Partidului Nalional Liberal - Filiala Judelean5 Suceava - Biroul Politic Judelean nr.
329 din 24.07.2018;
- Expunerea de motive a domnului Juravle A. Vasile, viceprimarul comunei, inregistratS sub
nr. 5495 din 23.08.2018;
- Rapoftul de specialitate al secretarului comuneiinregistrat sub nr. ....... din
- Procesul - verbal al Comisiei de validare din cadiul consiliului tocat, inregi;;;;';; ;1.
din ...................,...;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru administratia publicS localS, juridicd gi de disciplinS,
apdrarea ordinii 9i linistii publice, a drepturilor cetSlenilor din cadrul Consiliului Local al comunei Straja,
inregistrqt sub nr,
din .......,........,.........;
In conformitate cu:
- dispozitiile aft. 6 alin. (2) din Legea nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali, cu
modificdrile 9i complet6rile ulterioare;
- dispozitiile art. 100 alin, (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorit5tilor
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei publice locale nr. 2t5l2OO7,
precum gi pentru modificarea gi completarea Legii nr, 393/2004 privind Statutul alegilor locali, cu
modific6rile 9i complet6rile ulterioare;
- dispoziliile art.31 alin. (3) 9i (5), art.31^idin Legea nr.2t5l2OOl a administraliei publice
locale, republicatS, cu modificdrile 9i completdrile ultefrare;
In temeiul dispoziliilor aft, 45 alin. (1) si art, 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 27512001 a
administratiei publice locale, republicat6, cu modificSrile si completdrile ulterioare,

HOTARA9TE

Aft.l. Valideaz5 mandatul de consilier local al domnului Circiu Vasile-Gic5, candidat pe
listele Partidului National Liberal la alegerile locale din data de 05.06.2016, pe locul rbmas vacant in
urma incetSrii de drept a mandatului domnului Coca Sorin.
Aft.2. Se reorganizeazS Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socialE, buget,
finante, administrarea domeniului public gi privat al comunei, agriculturS, gospod5rire comunal5,
protectia mediului gi turism, in sensulinlocuiriidomnului Coca Sorin cu domnul Circiu Vasile-Gicd,
Aft.3. Prezenta hot5r6re poate fi atacat5 la instanta de contencios administrativ in termen
de 5 zile de la adoptare/comunicare.
Aft.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hot5r6ri.
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AvSnd in vedere incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Coca Sorin,
inainte de expirarea duratei normale a mandatului constatat5 prin Ordinul Prefectului judelului
Suceava nr. 190 din 22.08.2018 privind constatarea incetdrii de drept a mandatului consilierului local
Coca Sorin din cadrul Consiliului Local al comunei Straja, judelul Suceava, inainte de expirarea duratei
normale a acestuia 9i declararea ca vacant a locului de consilier local, completarea numErului

membrilor consiliului local se face prin validarea primului supleant de pe listele electorale ale partidului
din care face parte consilierul al cErui mandat a incetat.
Astfel, dl. Coca Sorin, al c5rui mandat a incetat a fost ales pe listele Partidului National
Liberal, iar primul supleant pe listele de candidali ale acestui partid depuse la alegerile locale din data
de 05.06.2016 este Grciu Vasile-Gic5, conform comunicdrii partidului prin Adresa nr. 329 din
24.07.20t8, inregistrat6 la Primiria Straja sub nr. 55CL din 01,08.2018.

Potrivit Legii nr, 115/2015 pentru alegerea autoritdtilor administratiei publice locale,
pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 27512A0L, precum gi pentru modificarea gi
completarea Legii nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali, cu modificdrile 9i complet6rile ulterioare,
candida;ii inscrili in liste, care nu au fost alegi, sunt declarafi supleanli in listele respective. tn caz de
vacant5 a mandatelor de consilieri alegi pe liste de candidati, supleanlii vor ocupa locurile devenite
vacante, in ordinea in care sunt inscrigi in liste, dac5, p6n5 la data validSrii mandatului pentru
ocuparea locului vacant, partidele politice pe listele cdrora au candidat supleantii confirmi in scris, sub
semn5tura conducerilor judetene ale partidelor politice. c5 supleantii fac parte din partidul politic
respectiv.

De asemenea, dl. Coca Sorin era membrQ al Comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-socia15, buget, flnan!e, administrarea dornChiului public si privat al comunei, agriculturS,
gospodSrire comunalS, proteclia mediului 9i turism, Urmare validSrii noului consilier, dl. Coca Sorin va
fi inlocuit de dl. Circiu Vasle-Gic5.
Pentru aspectele ar5tate mai sus, propun spre analizb 9i aprobare proiectul de hotSr6re
initiat.

