ROMÂNIA
JUDEŢUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

TEL/FAX : 0236/335701
E-MAIL : barcea_galati@hotmail.com

HOTARAREA NR. 26
DIN 15.12.2016
privind : constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Druta
Costica si declararea vacanta a locului de consilier local al acestuia
Initiator: Zamfir Constantin , Primarul comunei Barcea , judetul Galati.
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare : 9106/07.12.2016;
Consiliului Local al comunei Barcea, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din data
de 15.12. 2016;
Având în vedere referatul constatator inregistrat sub nr. 9107 din 07.12.2016 semnat de
primarul si secretarul comunei Barcea ;
Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Având în vedere prevederile art. 9 alin.(2) lit. „a” , alin.(3) si art. 12 alin. (1) si (2) din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali , cu modificarile si completarile ulterioare ;
În baza art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Constata incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Druta
Costica ca urmare a demisiei acestuia si declara vacant locul de consilier local al acestuia .
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunica Institutiei Prefectului judetului Galati in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate , personelor interesate si se aduce la cunostinta
publica prin grija secretarului .

Presedinte de sedinta ,
MOISI TANTU

Contrasemneaza ,
Secretar ,
Cristian Constantina

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
PRIMAR
NR. 9107 din 07.12.2016

REFERAT CONSTATATOR
La proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier
local al domnului Druta Costica si declararea vacanta a locului de consilier local al acestuia

In sedinta de constituire a Consiliului local din data de 23.06.2016 a fost validat mandatul de
consilier local al domnului Druta Costica .
In data de 05.12.2016 domnul Druta Costica si-a depus demisia .
In conformitate art . 9 alin. (2) lit.”a” din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali ,
cu modificarile si com[pletarile ulterioare , una din situatiile in care calitatea de consilier local
inceteaza de drept , inainte de expirarea duratei normale a mandatului , o reprezinta demisia
acestuia .
In conformitate cu prevederile art. 9 alin (3) coroborat cu cele ale art. 12 alin. (1) si alin. (2)
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali , incetarea de drept a mandatului de consilier
local se constata de catre consiliul local , prin hotarare . Primarul propune Consiliului local al
comunei Barcea , adoptarea unei hotarari prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant .
Totodata in toate situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a
acestuia , consiliul local adopta in prima sedinta ordinara , la propunerea primarului , o hotarare
prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza .
Aliniatul (2) al art. 12 din Legea mai sus mentionata prevede ca hotararea va avea la baza , in
toate cazurile , un referat constatator semnat de primar si de secretarul comunei . Referatul va fi
insotit de acte justificative , respectiv demisia consilierului .

Primar ,
ZAMFIR CONSTANTIN

Secretar,
Cristian Constantina

