HOTARARE
cu privire la incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local
a d-nei Cosat Mariana
Consiliul Local Gogosari, judetul Giurgiu, intrunita in sedinta ordinara;
Avand in vedere:
- cererea de demisie a d-nei Cosat Mariana, inregistrata sub nr.4.227 / 30.12.2013;
- referat constatator privind incetarea de drept a unui mandat de consilier local,
inregistrat sub nr.30/08.01.2014;
- expunerea de motive a primarului, inregistrata cu nr.104 / 15.01.2014;
- raportul compartimentului de specialitate, inregistrat sub nr.106 / 07.01.2014;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr.162 / 17.01.2014;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr.163 / 17.01.2014;
- prevederile art.88, alin.1, lit.”c”, coroborat cu art.91, alin.1 din Legea nr.161/2003
privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice,
a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,
modificata si completata ulterior;
- prevederile art.9, alin.2, lit.”a” si lit. „h”^1, art.10 si art.12 din Legea nr.393/2004
privind Statutul alesilor locali, modificata si completata ulterior;
- prevederile art.36, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata ulterior;
- in temeiul art.45, alin.1 si art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, modificata si completata ulterior;

H O T A R A S T E:
Art.1.- Se ia act de incetare de drept a mandatului de consilier local al comunei
Gogosari inainte de expirarea duratei normale a acestuia, prin demisie a d-nei Cosat
Mariana, deoarece a sustinut concursul pentru ocuparea unui post in cadrul aparatului
propriu al primarului, fiind declarata admisa si incadrata in functia de Consilier –
compartiment asistenta sociala.
Art.2.- Se declara vacant mandatul detinut de d-na Cosat Mariana in consiliul local
al comunei Gogosari.
Art.3.- Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica prezenta hotarare
primarului comunei, d-nei Cosat Mariana, Organizatiei Judetene PSD Giurgiu, Institutiei
Prefectului, judetul Giurgiu si o va aduce la cunostinta publica prin afisare.
Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza,
Secretar,

Consilier Chira Iulica
Chelu Septembrie
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PRIMAR,
Daia Dănuţ
Nr. 104 / 15.01.2014

Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari judeţul Giurgiu,
referitor la proiectul de hotărâre privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de
consilier local a d-nei Cosat Mariana, fac urmatoarea precizare:
La data de 30.12.2013, sub numarul de 4.227, a fost inregistrata demisia d-nei Cosat
Mariana, consilier local al carui mandat a fost validat, in urma alegerilor locale
desfasurate in luna iunie 2012, prin Hotararea Consiliului local nr.2/22.06.2012.
Demisia este unul dintre cazurile in care calitatea de consilier local inceteaza de
drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului. In aceasta situatie, primarul are
obligatia sa propuna Consiliului local al comunei Gogosari adoptarea unei hotarari, prin
care sa se constate incetarea mandatului de consilier local al persoanei demisionare si sa
se declare vacant respectivul loc.
Potrivit competentelor legale conferite de art.12, alin. 1 si alin.2 din Legea
nr.393/2004, privind Statutul alesilor locali, propun Consiliului local al comunei
Gogosari adoptarea unei hotarari privind constatarea incetarii mandatului de consilier
local al d-nei Cosat Mariana, precum si declararea ca vacant a mandatului detinut de
acesta.

P R I M A R,
Daia Danut
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SECRETAR,
Chelu Septembrie
Nr. 106 / 07.01.2014

RAPORT
privind incetarea de drept a unui mandat de consilier local

Subsemnatul, Chelu Septembrie, secretar în cadrul unităţii administrativ-teritoriale
Gogoşari, referitor la proiectul de hotărâre privind incetarea de drept prin demisie a
mandatului de consilier local a d-nei Cosat Mariana, avand in vedere cererea de demisie
a d-nei Cosat Mariana si inregistrata sub nr.4.227/30.12.2013, fac urmatoarea precizare:
In conformitate cu prevederile art.9, alin.2 din Legea nr.393/2004 privind Statutul
alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, calitatea de consilier local
inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele
cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca
urmare a reorganizării acesteia;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni
consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă
privativă de libertate;
g) punerea sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
h^1) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei
minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;
i) deces.
In conformitate, cu prevederile art.9, alin.3 coroborate cu cele ale art.10 din actul
normative mentionat anterior, incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de
catre consiliul local, prin hotarare in cazul de fata. Primarul propune consiliului adoptarea
unei hotarari, prin care sa se ia act de demisie si sa se declare locul vacant.
Avand in vedere cele de mai sus, apreciem ca propiectul de hotarare supus dezbaterii
indeplineste conditiile de legalitate pentru a fi aprobat.

SECRETAR,
Chelu Septembrie

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
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REFERAT CONSTATATOR
privind incetarea de drept a unui mandat de consilier local

In sedinta Consiliului local din data de 22.06.2012, prin Hotararea nr.2/2012, a fost
validat mandatul de consilier local a d-nei Cosat Mariana, ales in baza scrutinului
electoral desfasurat la data de 10.06.2012.
Ulterior, la data de 30.12.2013, d-na Cosat Mariana a renuntat, prin demisie la
aceasta calitate, deoarece a sustinut concursul pentru ocuparea unui post in cadrul
aparatului propriu al primarului, fiind declarata admisa si incadrata in functia de Consilier
– compartiment asistenta sociala.
In conformitate cu prevederile art.9, alin 2 din Legea nr.393/2004, privind Statutul
alesilor locali, cu modificarile si completarile 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 coroborate cu cele ale art.10 din Legea
nr.393/2004, privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare,
incetarea drept a mandatului de consilier se constata de catre consiliul local, prin
hotarare. Primarul propune Consiliului local al comunei Gogosari adoptarea unei hotarari,
prin care sa se ia act de demisie si sa se declare locul vacant.
Totodata, potrivit prevederilor art.12, alin.1 din acelasi act normativ, in toate
situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia
consiliul local a adoptat in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, o hotarare
prin care s-a luat act de situatia aparuta si s-a declarat vacant locul consilierului in cauza,
in conformitate cu prevederile art.12, alin.2, hotararea va avea la baza, in toate cazurile,
un referat constatator semnat de primarul comunei Gogosari, cat si de secretarul unitatii
administrativ-teritoriale. Referatul este insotit si de alte acte justificative.

PRIMAR,
Daia Danut

SECRETAR,
Chelu Septembrie
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Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ
Nr. 162 / 17.01.2014

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru programe
de dezvoltare economico-socială, buget–finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ, prin următorii consilieri:”Tonca Daniel – Silviu, Chelu Maria, Bratoi Marin,
Chira Iulică şi Răuţă Gheorghe”, întrunită în şedinţa de azi, 17.01.2014, având
următoarea ordine de zi:”Proiect de hotărâre privind incetarea de drept prin demisie a
mandatului de consilier local a d-nei Cosat Mariana”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului si a raportului intocmit de
compartimentul de specialitate, prin care solicită incetarea de drept a unui mandat de
consilier local, comisia de specialitate este de acord cu cele expuse în expunere si in
raport, supuse la vot de preşedintele de comisie se aprobă în unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRII,

Tonca Daniel-Silviu

Chelu Maria

Bratoi Marin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică
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Comisia juridică şi apărărea ordinii publice
Nr.163 / 17.01.2014

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:”Ciobanu Ionel, Dobre Nicolae şi Bigan Georgel-Florian”, în şedinţa de azi,
17.01.2014, au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de hotărâre privind incetarea
de drept prin demisie a mandatului de consilier local a d-nei Cosat Mariana”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune
adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se aprobă în unanimitate de
voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,

Secretar,

Membru,

Ciobanu Ionel

Dobre Nicolae

Bigan Georgel-Florian

