ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 31.07.2017
privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Luând în considerare demisia d-lui Lucian-Ovidiu Micu, înregistrată la
Municipiul Roman sub nr. 11690 din 05.07.2017;
Examinând referatul constatator nr. 11950 din 11.07.2017 întocmit de
către d-na Ioana Roxana Iorga – Viceprimarul Municipiului Roman şi d-lul
Gheorghe Carnariu – Secretarul Municipiului Roman;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 31.07.2017 al Comisiei de validare,
avizul favorabil nr. ___ din 31.07.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul
pentru legalitate nr. _____ din 31.07.2017 dat de către Secretarul Municipiului
Roman;
Având în vedere dispoziţiile art. 69 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
Având în vedere prevederile art. 9, alin. 2, lit. „a”, ale art. 9, alin. 3 şi ale
art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de
consilier local pentru dl. Lucian-Ovidiu Micu şi se declară vacantă funcţia de
consilier local a acestuia.
Art. 2. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ilie BOLOCA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: CABINET VICEPRIMAR
Nr. 11950 din 11.07.2017

REFERAT CONSTATATOR
la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept
a unui mandat de consilier
Dispoziţiile art. 69 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
precizează: “Consilierul local poate demisiona anunţând în scris consiliul.
Soluţionarea cererii se va face în condţiile şi cu procedura stabilite potrivit
prevederilor Statutului aleşilor locali”.
În conformitate cu prevederile art. 9, alin. 2. lit. „a” din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare, mandatul de consilier încetează de drept, înainte de expirarea duratei
normale a acestuia, prin demisie.
În alineatul 3 al art. 9 din actul normativ anterior menţionat, se prevede
faptul că încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local, la
iniţiativa primarului sau a oricărui consilier.
Potrivit articolului 12 din acelaşi act normativ, în toate situaţiile de
încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul
local adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin
care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
Totodată, conform alineatului 2 al aceluiaşi articol, respectiva hotărâre va
avea la bază un referat constatator semnat de primar şi de secretarul
municipiului şi va fi însoţit de actele justificative.
Având în vedere că dl. Lucian-Ovidiu Micu şi-a înaintat demisia din
funcţia de consilier local, demisie ce a fost înregistrată la Municipiul Roman sub
nr. 11690 din 05.07.2017, întrucât a fost ales în funcţia de primar al Mnicipiului
Roman, se impune adoptarea proiectului de hotărâre anexat.

Viceprimarul Municipiului Roman,
Ioana Roxana IORGA

Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

