
 

HOTĂRÂREA NR. 46/2013  

prin care se ia act de încetarea mandatului de cons ilier local a domnului Leonte Vasile 
înainte de expirarea duratei normale a acestuia 

 
 
           Consiliul local al comunei Dochia, jud.Neamţ, 
           Întrunit în şedinţă extraordinară în data de  09 octombrie 2013, 
           Luând în discuţie proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea mandatului de 
consilier local a domnului Leonte Vasile înainte de expirarea duratei normale a acestuia,  
          Analizând referatul constatator nr.5376/04.09.2013 întocmit de secretarul comunei Dochia, 
precum şi demisia consilierului local, d-l Leonte Vasile, înregistrată în scriptele primăriei comunei 
Dochia la nr.5336/02.10.2013; 
          Având în vedere avizul acordat de Comisia juridica, amenajarea teritoriului şi comisia buget-
finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia,          
           În temeiul prevederilor art.9 alin.(2) lit.a), alin.(3), art.10 şi art.12 din Legea nr.393/2004 
privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.52/2003-privind 
transparenta decizională in administratia publica locala;  
           În baza prevederilor art.36 alin.(9) şi ale art.45 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1. - Ia act de încetarea mandatului de consilier local a domnului Leonte Vasile înainte de 
expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei şi declară mandatul acestuia vacant. 
 
Art.2   Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi 
secretarul comunei Dochia. 
 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, persoanelor şi autorităţilor 
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 
 

Dochia, 09 octombrie 2013 

 

                  Preşedinte de şedinţă,                                                                  Contrasemnează pentru legalitate, 
                      Pascaru Vasile                                                                       Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 
 
 
 
 
 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 10 consilieri 
locali în funcţie şi 8 consilieri prezenţi. 
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    Nr.5376/04.10.2013                                                  
 

Referat de specialitate 
la proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier 
local a domnului Leonte Vasile înainte de expirarea duratei normale a acestuia 

 
 

       Conform art.9, alin.(2), lit.„a” din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, „calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului în caz de demisie”, iar potrivit alin.(3) al aceluiaşi articol „ 
încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la 
propunerea primarului…… sau a oricărui consilier”. 
        Potrivit prevederilor art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările 
şi completările ulterioare, „în toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei 
normale a acestuia consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă 
ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin 
care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. Hotărârea va 
avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi secretarul comunei sau 
oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. 
Referatul va fi însoţit de actele justificative”. 
        Astfel, prin proiectul de hotărâre se ia act de încetarea mandatului de consilier local a 
domnului Leonte Vasile înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisei. 
       Conform adresei P.S.D.Neamţ-Organizaţia judeţeană Neamţ, nr.58/15.07.2013 şi înregistrată 
la sediul Primăriei comunei Dochia sub nr.3852/16.07.2013, aceasta a adus la cunoştinţa consiliului 
local Dochia faptul că d-nul Leonte Vasile a pierdut calitatea de membru P.S.D. Tot prin respectiva 
adresă, P.S.D.-organizaţia Neamţ a confirmat că d-nul Pantazi Ioan este următorul supleant pe lista 
de consilieri a U.S.L.În şedinţele anterioare ale consiliului local a fost supus spre adoptare proiectul 
de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Leonte Vasile, în temeiul  art.9 
alin.(2) lit.h¹) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, dar acesta nu a fost aprobat. 
        Între timp şi potrivit prevederilor art.96, alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 
stipulează că „ candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele 
respective.    În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor 
ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă, până la data validării 
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”, secretarul comunei Dochia a solicitat clarificări de la Instituţia Prefectului 
jud.Neamţ (conform adresei nr.4671/03.09.2013), întrebarea fiind aceea, dacă pentru validarea 
următorului supleant pe listele USL este suficientă doar confirmarea PSD-organizaţia judeţeană 
Neamţ sau este necesar şi obligatoriu şi conformarea celorlalte partide, care compun alianţa, în 
speţă PNL şi PC? 
       Având în vedere prevederile legale sus menţionat şi până la primirea unui răspuns din partea 
Instituţiei Prefectului, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre prin care să se ia act de 
încetarea mandatului de consilier local a domnului Leonte Vasile înainte de expirarea duratei 
normale a acestuia, ca urmare a demisiei acestuia, iar ulterior, într-o altă şedinţă, după lămurirea 
situaţiei să se adopte validarea următorului supleant. 
        Proiectul de hotărâre este reglementat juridic prin prevederile art.9 alin.(2) lit.a), alin.(3), art.10 
şi ale art.12 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Secretarul comunei Dochia 
ACRISTINEI OVIDIU 


