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HOTĂRÂREA Nr. 24/2018
privind incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Zaharia Nicolae

având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Rebricea, inregistrata sub nr. 2232/16.04.2018;
- referatul constatator al primarului comunei Rebricea si al secretarului comunei Rebricea,
inregistrat sub nr.2235/16.04.2018, prin care propune adoptarea unui proiect de hotarare privind
incetarea mandatului de consilier al domnului Zaharia Nicolae;
în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2) lit. „d”, alin. (3) si art. 12 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului
local al comunei Rebricea al domnului Zaharia Nicolae, inainte de expirarea duratei normale a
mandatului, ca urmare a lipsei nemotivate de la trei sedinte ordinare consecutive ale consiliului local.
Art.2. Se declara vacant locul de consilier local detinut de domnul Zaharia Nicolae.
Art.3. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr.
544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in
termenul prevazut de lege.
Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica
Primarului comunei Rebricea, domnului Zaharia Nicolae, Institutiei Prefectului – judetul Vaslui si
Partidului National Liberal, in termenul prevazut de lege.
Rebricea, 13 iulie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vatavu Titi

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
p. Onu Alina-Elena
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REFERAT CONSTATATOR
privind incetarea de drept a mandatului de consilier
al domnului Zaharia Nicolae
În şedinţa de constituire a Consiliului Local Rebricea desfăsurată la data de
25.06.2016, prin Hotărârea nr.2/2016, a fost validat mandatul de consilier local al
domnului Zaharia Nicolae, candidat pe listele din partea PNL, ales în baza scrutinului
electoral desfăşurat la data de 05.06.2016.
Avand in vedere procesele-verbale ale sedintelor ordinare ale Consiliului local
Rebricea, respectiv procesele-verbale din data de 31.01.2018, 16.02.2018,
30.03.2018, 28.04.2018, 31.05.2018 si 29.06.2018 din care rezulta ca sus-numitul nu a
participat consecutiv la sedintele consiliului local, fiind absent nemotivat, se constata
indeplinirea prevederilor art.9 alin.(2), lit.d) din Legea nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2), lit.d) din Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, una din situatiile în
care calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului, o reprezintă lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe
ordinare consecutive ale consiliului.
Conform art.9 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali,
încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin
hotărâre.Primarul propune Consiliului local al comunei Rebricea adoptarea unei
hotărâri prin care să se ia act de demisie şi să se declare locul vacant.
Totodată, potrivit prevederilor art.12, alin.(1) din acelaşi act normativ, în toate
situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia
consiliul local adoptată în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre
prin care s-a luat act de situaţia apărută şi s-a declarat vacant locul consilierului în
cauză.
În conformitate cu prevederile art.12 alin.(2), hotărârea va avea la bază, în toate
cazurile, un referat constatator semnat de primar si de secretarul comunei, referatul
fiind însotit si de alte acte justificative.

11 iulie 2018
PRIMAR
Ing. Radu Valerică

SECRETAR
p. Onu Alina - Elena
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind incetarea de drept a mandatului de consilier
al domnului Zaharia Nicolae

Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier al
domnului Zaharia Nicolae din aceasta functie a fost elaborat in baza:
 prevederilor art.9 alin.(2) lit. “d” din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, care precizeaza:
Art. 9 alin. (2) lit. “d” – “lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare
consecutive ale consiliului;”
 prevederilor art.12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, care precizeaza:
Art.12:
„(1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h1), în situaţiile de încetare
a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau
consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea
primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia
act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
(2) Hotârârea va avea la bazâ, în toate cazurile, un referat constatator semnat de
primar si de secretarul comunei sau orasului, respectiv de presedintele consiliului
judetean si de secretarul general al judetului. Referatul va fi insotit de actele
justificative.”

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, conform
caruia Consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în
afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului cere o altă majoritate, consider ca proiectul de hotarare indeplineste
conditiile de legalitate, in vederea adoptarii in forma prezentata de initiator.
11 iulie 2018
SECRETAR,
p.Onu Alina – Elena
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la proiectul de hotărâre privind incetarea de drept a mandatului de consilier al
domnului Zaharia Nicolae

Doamnelor şi domnilor consilieri,
În şedinţa de constituire a Consiliului Local Rebricea desfăsurată la data de
25.06.2016, prin Hotărârea nr.2/2016, a fost validat mandatul de consilier local al
domnului Zaharia Nicolae, candidat pe listele din partea PNL, ales în baza scrutinului
electoral desfăşurat la data de 05.06.2016.
În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2) lit. „d” si art. 12 din Legea nr.393/2004,
privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată, „Calitatea de consilier local sau de
consilier judetean inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului,
în urmatoarele cazuri:
Art.9 alin. (2):
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului; ”
Art.12:
„(1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h1), în situaţiile de încetare a
mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul
judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului,
respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia
apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
(2) Hotârârea va avea la bazâ, în toate cazurile, un referat constatator semnat de
primar si de secretarul comunei sau orasului, respectiv de presedintele consiliului
judetean si de secretarul general al judetului. Referatul va fi insotit de actele
justificative.”
Potrivit competenţelor legale conferite de art.12 din Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, propun Consiliului Local al Comunei Rebricea adoptarea unei
hotărâri privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Zaharia
Nicolae, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, precum si declararea ca vacant
a mandatului deţinut de acesta

11 iulie 2018

P R I M A R,
ing. Radu Valerică

