ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R EA NR. 61 /24.09.2013
privind încetarea mandatului unui consilier local
Consiliul local al comunei Cucuteni judeţul Iaşi , întrunit în şedinţă ordinară în data
de 24.09.2013 conform dispoziţiei primarului nr 87 din 19.09..2013 şi a convocatorului nr.
1845 din 19.09..2013 ;
Având în vedere referatul constatator nr. 1809 din 17.09.2013 întocmit de primarul
şi secretrarul comunei prin care se propune a se constata încetarea de drept a mandatului
de consilier local al d-lui Trufanda Ionuţ prin lipsa nemotivată la mai mult de 3 sedinte
ordinare consecutive ale consiliului şi declararea vacantă a acestui mandat;
Având în vedere prevederile art.9, alin.2, lit.”d” şi art.12 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul alesilor locali, modificata si completata ulterior ;
În temeiul prevederilor art.45 alin.1 si art.115 alin.1 litera b din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local a d.lui , Trufanda
Ionuţ din partea PP-DD , validat în această calitate prin Hotărârea consiliului local nr.46 din
19 iunie 2012 si se declara vacant locul consilierului local al carui mandat a încetat.
Art.2 - Constată încetarea calităţii de membru a consilierului local Trufanda Ionuţ
în comisia pentru agricultura, gospodarie comunalã, amenajarea teritoriului şi urbanism ,
protectia mediului, servicii si comert , apararea ordinii si a linistii publice, a drepturilor
cetãtenilor , ales prin Hotărârea nr. 50 din 19 iunie 2012 .
Art.3 - Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va înainta copie de pe prezenta
primarului comunei,Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru verificarea legalităţii, .PP-DD –
filiala Iaşi .
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
MIRON VASILE
CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 24.09.2013 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi din
numărul total de 9 consilieri în funcţie
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REFERAT CONSTATATOR
privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local
Primarul
şi Secretarul unităţii administrative teritoriale Cucuteni , în
conformitate cu prevederile art.12, alin.2 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor
locali, actualizată, au procedat la întocmirea prezentului referat constatator privind
încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Trufanda Ionuţ , ales pe
lista Partidului Poporului – Dan Diaconescu , ca urmare a lipsei nemotivata de la mai
mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului .
Potrivit prevederilor art.9, alin.2, lit. a din Legea nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, actualizată, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de
expirarea duratei normale a mandatului şi în cazul lipsei nemotivata de la mai mult de 3
sedinte ordinare consecutive ale consiliului .
Conform art. 9, alin.3 din acelaşi act normativ, încetarea de drept a mandatului de
consilier se constată de către consiliul local , prin hotărâre, la propunerea primarului sau
a oricărui consilier.
Întrucât consilierul local menţionat mai sus a lipsit nemotivata de la 3 sedinte
ordinare consecutive ale consiliului , se impune adoptarea unei hotărâri prin care Consiliul
local să ia act de existenţa cazului de încetare, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului de consilier local şi să declare vacant locul de consilier local al acestuia.
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