ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE NR. 41/2018
privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Oproiu Constantin
înainte de expirarea duratei normale a acestuia
Subsemnatul ORÂNDARU Gabriel, primar al comunei Căiuți, judetul Bacău,
Având în vedere:
- referatul secretarului comunei căiuți nr. 7891/02.08.2018;
-referatul constatator nr. 7892/02.08.2018 întocmit în baza art. 12, alin.1 si 2
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali de către primarul și secretarul
comunei;
-prevederile art. 9, alin. 2 lit. d, alin.3 și art. 12, alin. 1 și 2 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 36, alin. 1; în temeiul art. 45, alin. 1, ale art. 115,
alin. 1, lit. b şi ale art. 117, alin. 1, lit. a din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
propun adoptarea unei hotărâri care să cuprindă următoarele :
Art. 1. Se invalideaza mandatul de consilier local al domnului Oproiu
Constantin înainte de expirarea duratei normale în conformitate cu prevederile art.
9, alin. 2 lit. d din Legea nr. 393/2004 și se declară vacant locul consilierului în
cauză.
Art. 2. Primarul comunei Căiuți va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel

Avizat,
Secretarul Comunei Căiuți,
Căpățînă Ramona
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Referat,
Având în vedere că domnul consilier local Oproiu Constantin a absentat de la
ședințele ordinare din lunile aprilie-iulie 2018 sunt incidente prevederile art. 9,
alin.2, lit.d din legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, care prevede: ,,
Art. 9.
(2) Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte
de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
,, ...............
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale
consiliului;
......................................,,
Potrivit alin.3 ,, Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către
consiliul local, respectiv de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea
primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui
consilier.,,
Potrivit art.
12 din aceeași lege, în 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. Hotărârea va avea la bază
un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei Referatul va fi
însoţit de actele justificative.
Referitor la cele precizate vă atașez spre semnare referatul constatator, însoțit
de documente justificative(copie condica de prezență și pontaj lunar) , în baza căruia
veți iniția proiectul de hotărâre.
Secretar,
Căpățînă Ramona
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REFERAT CONSTATATOR
cu privire la invalidarea mandatului de consilier local al domnului Oproiu
Constantin în cadrul Consiliului local Căiuți

Domnul Oproiu Constantin, al carui mandat de consilier local a fost validat
in urma alegerilor locale desfasurate la data de 5 iunie 2016, a absentat nemotivat la
ultimele 4 (patru) sedințe ordinare ale Consiliului local Caiuti, sedințe ce au avut loc
în datele 26.04.2018, 23.05.2018, 28.06.2018, respectiv 19.07.2018.
Lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședinte ordinare consecutive este unul
dintre cazurile în care calitatea de consilier local înceteaza de drept, înaintea
expirării duratei normale a mandatului, situație în care primarul are obligația să
propună Consiliului local adoptarea unei hotărâri prin care să constate încetarea
mandatului de consilier local al persoanei respective și să declare vacant locul de
consilier local potrivit competentelor legale conferite de prevederile art. 12, alin. 1 si
2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali.
Se constată astfel că mandatul d-lui Oproiu Constantin încetează înainte de
expirarea duratei normale a acestuia, în conformitate cu cele menționate mai sus.
Primar,
Orândaru Gabriel

Secretar,
Căpățînă Ramona

