ROMANIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA
CONVOCATOR
SUNTETI INVITATI SA PARTICIPATI LA ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DOCHIA, convocată, prin DIPOZITIA
PRIMARULUI nr. 59 din data de 05.04.2018 pentru data de miercuri, 11aprilie
2018, ora 12.00, care va avea loc în sala de ședință a Consiliului local Dochia cu
următoarea ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier
local al D-lui Pascaru Vasile ,prin demisie și vacantarea locului de consilier
local ; (inițiator primarul comunei Dochia);
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a
următorului supleant de pe lista Partidului Mișcarea Populară; (inițiator
primarul comunei Dochia);
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5 la HCL nr. 6 din
16.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018; (inițiator
primarul comunei Dochia);
4. Întrebări, interpelări, discuţii.

C O N S I L I E R I:
1. Aniței Vasile

________________________

2. Ceauşu Vasile

________________________

3. Chiuaru Vasile

________________________

4. Iacob Ghiocel Vasile ________________________
5. Iacob Marian
6. Nițu Veniamin

________________________
________________________

7. Pascaru Vasile

________________________

8. Popa Mariea

________________________

9. Stoian Dănuț

________________________

10.Tudurache Ion

________________________

11.Văduva Gabriel

________________________
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ANUNŢ
Se aduce la cunoştinţa generală că în ziua de miercuri, 11APRILIE
2018, ora 12,00, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
comunei Dochia, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier
local al D-lui Pascaru Vasile ,prin demisie și vacantarea locului de consilier
local ; (inițiator primarul comunei Dochia);
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a
următorului supleant de pe lista Partidului Mișcarea Populară; (inițiator
primarul comunei Dochia);
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5 la HCL nr. 6 din
16.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018; (inițiator
primarul comunei Dochia);
4. Întrebări, interpelări, discuţii.

Secretar,
Căpitanu Constantin

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 24 din 10.04.2018
Prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al
D-LUI PASCARU VASILE, prin demisie și declararea locului vacant
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ;
-având în vedere referatul constatator semnat de primar si de secretarul
comunei nr. 1863 din 10.04.2018, însoțit de copie a demisiei d-lui Pascaru Vasile
-în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin(2) lit. a), alin(3) şi art. 10 din Legea nr.
393/2004 - privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată;
-în temeiul art. 36 alin. (9), art.45 alin. (1) și (6), art.115 alin.(1) lit.”b” din
Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, emite prezenta:
HOTARASTE :
ART. 1 Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului
Pascaru Vasile , în cadrul Consiliului local al comunei Dochia județul Neamț, prin
demisie .
ART.2. Se declară vacant locul de consilier local ,urmând a fi ocupat de următorul
supleant de pe lista Partidului Mișcarea Populară.
ART.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi communicate Instituției Prefectului
județului Neamț și aduse la cunoștință publică prin grija secretarului comunei
Dochia, judetul Neamț .

Inițiator,
Primar,
Păduraru Constantin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Căpitanu Constantin
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Nr. 1863 din data de 10.04.2018
Referat constatator
La proiectul de hotărâre prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului
de consilier local al domnului Pascaru Vasile prin demisie și vacantarea
locului de consilier local
Având în vedere faptul că domnul Pascaru Vasile și-a înaintat demisia din cadrul
consiliului local Dochia înregistrată cu nr. 1860 din 10.04.2018 și demisia din membru al
Partidului Mișcarea Populară înregistrată cu nr. 45/2018.
În conformitate cu prevederile:
- art. 9 alin. 2 lit. a, alin. 3, art. 10 şi art. 12 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
, propun spre informare, proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept
a mandatului domnului Pascaru Vasile și vacantarea locului de consilier local.

Primarul comunei Dochia
Păduraru Constantin

Secretar
Căpitanu Constantin
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Aprobat primar
Păduraru Constantin

Referat de specialitate
La proiectul de hotărâre prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului
de consilier local al domnului Pascaru Vasile prin demisie și vacantarea
locului de consilier local
Baza legală:
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere demisia d-lui Pascaru Vasile înregistrată cu nr. 1860 din 10.04.2018 şi
următoarele considerente:
Art. 9 alin. 2 lit. a, alin. 3, art. 10 şi art. 12 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 precizează faptul
că în urma demisiei unui consilier local, calitatea acestuia de consilier local încetează de
drept iar locul acestuia în consiliu local se declară vacant.
Art. 12 alin 2 din Legea nr. 393/2004 precizează că hotărârea va avea la baza, în toate
cazurile, un referat constatator semnat de primarul si de secretarul comunei. Referatul va fi
însoţit de actele justificative.
Art. 100 alin.33 din Legea nr. 115/2015 face precizări asupra faptului că, posturile vacante
de consilier local pot fi ocupate de supleanţi în ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă
până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice
confirmă în scris că supleanţii fac parte din partidul respectiv.
Faţă de aceste considerente supun dezbaterii şi aprobării consiliului local acest proiect de
hotărâre.

Secretar comuna Dochia, Căpitanu Constantin

