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H O T A R A R E A   NR.36 

privind constatarea incetarii de drept a mandatului unui  consilier  local si  vacantarea locului 
acestuia in Consiliul local  al comunei Crucea  

 

  Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, in sedinta ordinara din  
27.05.2014,                 
        Avand in vedere: 

- Cererea de demisie din functia de consilier local a doamnei consilier Popa Victorita 
inregistrata sub nr. 1691/15.04.2014 ; 

-  Referatul nr.2301/22.05.2014 ,  intocmit de secretarul comunei Crucea ; 
-  Expunerea de motive prezentata de primarul comunei Crucea; 
 - Raport al comisiei de validare pentru avizarea proiectului de hotarare; 

            In conformitate cu  prevederilor art.9, al.(2), lit.a) si alin.(3)  din Legea nr.393/2004, 
privind Statutul alesilor locali; 
  In temeiul prevederilor art. 36, alin.9  si ale art.45  din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata,  
 

H O T A R A S T E : 
 
           Art.1. Se constata incetarea de drept a mandatului doamnei consilier   Popa Victorita. 
 Art.2. Se declara vacant locul doamnei  consilier  Popa Victorita in Consiliul local al 
comunei Crucea. 
 Art.3. Locul ocupat de doamna Popa Victorita   in cadrul Consiliului Local al comunei 
Crucea se declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Uniunii Social 
Liberala. 
          Art.4. Secretarul comunei Crucea  va înainta Comisiei de validare  a mandatelor de 
consilier din cadrul Consiliului Local al  comunei Crucea,  documentaţia în vederea validării 
mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista Uniunii Social Liberala - Constanta. 
          Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si institutiilor 
interesate in vederea  ducerii la indeplinire. 
  
Prezenta hotarare a fost adoptata cu_____voturi pentru,_____voturi contra si____abtineri. 

Crucea 27.05.2014 

 
PRIMAR,                                                                Avizez pentru legalitate 
Gheorghe FRIGIOI                                 Secretar, 

  Reveicuta GURGU 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind vacantarea mandatului  de  consilier local al doamnei Popa 

Victorita  
 

                         Având în vedere faptul că  doamna Popa Victorita  si-a  dat a demisia  din 
functia de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Crucea , demisie inregistrata sub 
nr. 1691/15.04.2014 
                       Întrucat, in  conformitate   cu  prevederile Art. 9, alin (2) lit. a), alin. (3) şi art. 12 

alin. (1) 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, in urmatoarele cazuri: 

a) demisie;”  
si in temeiul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, modificată şi 
completată,   
„(1)In toate situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei 

normale a acestuia consiliul local sau consiliul judetean, dupa caz, adopta 

in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, respectiv a 

presedintelui consiliului judetean, o hotarare prin care se ia act de 

situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza. 

    (2) Hotararea va avea la baza, in 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.” 

 

Avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile alin. (9) din  LEGEA 67/2004, pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  se precizeaza ca posturile  vacante de consilier local, pot fi ocupate de catre 
supleanti, in ordinea in care sunt inscrisi pe liste, daca pana la data validarii mandatului pentru 
ocuparea locului vacant, partidul politic pe listele cărora au candidat supleanţii, confirmă în scris, 
sub semnătura conducerii judeţene a partidului politic, că supleanţii fac parte din partidul politic; 

 
       Avand in vedere considerentele sus-mentionate, propun spre dezbatere şi aprobare 
Proiectul de hotărâre prin care se ia act de  demisia   consilierului local   POPA VICTORITA  si  
vacantarea  mandatului de  consilier local 

 
          PRIMAR, 

                                                                     Gheorghe  FRIGIOI 



      JUDEŢUL CONSTANTA   

        COMUNA CRUCEA                                                                              Se aprobă, 

                                                                                                                       P R I M A R, 

                                                                                                                 Gheorghe FRIGIOI 

 

REFERAT 

 Baza legală: 
� LEGEA NR. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
� Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare 

a  consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  
� LEGEA 67/2004, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
� LEGEA NR. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 
 

Având în vedere demisia înaintată de doamna Popa Victorita  , consilier local în cadrul Consiliului Local al 

comunei Crucea , înregistrată sub numărul   1691/15.04.2014; 

Si urmatoarele considerente : 

Art. 69 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002  prevede posibilitatea ca orice consilier local sa poata 

demisiona prin cerere scrisă adresată consiliului, caz in care  soluţionarea cererii se  face în condiţiile şi cu 

procedura stabilite de Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 9, alin (2) lit. a), alin. (3) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, modificată şi 

completată,  precizeaza faptul că în urma demisiei unui consilier local, calitatea acestuia de consilier local încetează 

de drept, iar locul acestuia în consiliul local se declara  vacant. 

Art. 12 alin. (2)   din legea mai sus-mentionata,  atribuie in sarcina secretarului  si primarului,  intocmirea  si 

semnarea referatului constatator,  prin care se ia act de demisia consilierului local.  Referatul,  impreuna cu actele 

justificative,  constituie baza in ceea ce priveste  initierea  proiectul de hotarare. 

Art. 96 alin. (9) din  LEGEA 67/2004, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare,  face precizari asupra faptului  ca,  posturile vacante de consilier local, pot 

fi ocupate de catre supleanti, in ordinea in care sunt inscrisi pe liste, daca pana la data validarii mandatului pentru 

ocuparea locului vacant, partidul politic pe listele cărora au candidat supleanţii, confirmă în scris, sub semnătura 

conducerii judeţene a partidului politic, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv. Art. 31 din Legea 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, face precizari 

asupra modului in care se realizeaza validarea mandatelor de consilier local. 

 Faţă de aceste considerente,  vă rugăm ca, in conformitate cu dispozitiile Legii 393/2004 privind Statutul 

alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, sa luati act de demisia  din functia de consilier local  

inaintata   de doamna POPA VICTORITA   si să promovaţi proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de 

drept a mandatului de consilier local  si vacantarea locului acesteia in Consiliul local al comunei Crucea 


