ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA SINCAI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE .
din 10 IULIE 2018
privind constatarea încetării de drept a mandatului unui consilier prin demisie şi
validarea mandatului de consilier al d-lui Farcas Petru
Consiliul Local al comunei SINCAI, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din luna
iulie 2018 , Luand in considerare demisia d-lui Tarnavean Cornel
Având în vedere:
-adresa nr.134 din 21.05 2018 a Partidului National Liberal –Filiala judeţeană Mureş, cu
privire la Iincetarea de drept a mandatului de consilier local a d- lui Tarnavean Cornel , ca
urmare a demisiei acestuia, si validarea mandatului de consilier a d- lui Farcas Petru care
indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a deveni consilier local ,
-expunerea de motive a primarului comunei Sincai prin care propune Consiliului local să
ia act de situaţia apărută;
-avizul favorabil al Comisia Juridică şi de Disciplină,Protecţie mediu şi Turism
Ţinând cont de art.9 alin.(2) lit.a şi alin.(3), precum şi de art.12 din Legea nr.393/2004
privind Statutul aleşilor locali cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit a) şi art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Tarnavean
Cornel , ca urmare a demisiei .
Art.2. Se validează mandatul consilierului local Farcas Petru următorul supleant din lista
PN.L.Mures
Art 3. Se modifică componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului local Sincai , astfel:
-în comisia pentru agricultura ,activitati economico financiare,amenajarea teritoriului
si urbanism : d-l consilier Tarnavean Cornel este înlocuit cu d-nul Fracas Petru.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş;
 Primarului Comunei Sincai şi se aduce la cunostinţă publică .
PRIMAR
HUZA GRIGORE

Avizat ,
SECRETAR
Suciu Ludovica Emilia
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Expunere de motive

privind constatarea încetării de drept a mandatului unui consilier prin demisie şi
validarea mandatului de consilier al d-lui Farcas Petru

Primarul comunei Sincai,
Luand in considerare demisia d-lui Tarnavean Cornel
Având în vedere:
-adresa nr.134 din 21.05 2018 a Partidului National Liberal –Filiala judeţeană Mureş, cu
privire la Iincetarea de drept a mandatului de consilier local a d- lui Tarnavean Cornel , ca
urmare a demisiei acestuia, si validarea mandatului de consilier a d- lui Farcas Petru care
indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a deveni consilier local ,
Am constatat ca se respecta prevederile legale si propun in conformitate cu prevederile art.9
alin.(3) coroborate cu cele ale art.10 din L.393 din 2004 cu modificarile si completarile ulterioare , încetarea de
drept a mandatului de consilier a d –lui Tarnavean Cornelsi validarea mandatului de consilier local a d –lui Farcas
Petru, care se constată de către consiliul local, prin hotărâre. Primarul propune consiliului adoptarea unei
hotărâri prin care să se ia act de acest lucru .
Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre supus dezbaterii îndeplineşte
condiţiile de legalitate pentru a fi aprobat.

PRIMAR
HUZA GRIGORE

ROMANIA
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Raport de specialitate

privind constatarea încetării de drept a mandatului unui consilier prin demisie şi
validarea mandatului de consilier al d-lui Farcas Petru

Luand in considerare demisia d-lui Tarnavean Cornel
Având în vedere:
-adresa nr.134 din 21.05 2018 a Partidului National Liberal –Filiala judeţeană Mureş, cu
privire la Iincetarea de drept a mandatului de consilier local a d- lui Tarnavean Cornel , ca
urmare a demisiei acestuia, si validarea mandatului de consilier a d- lui Farcas Petru care
indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a deveni consilier local ,
-expunerea de motive a primarului comunei Sincai prin care propune Consiliului local să
ia act de situaţia apărută;
, facem următoarele precizări:
În conformitate cu prevederile art.9 alin. (2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
cu modificările şi completările 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 intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii
acesteia;
d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia
cazurilor prevazute de lege;
f) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
g) punerea sub interdictie judecatoreasca;
h) pierderea drepturilor electorale;
h^1) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei
lista a fost ales*);
i) deces.
În conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) coroborate cu cele ale art.10 din actul normativ
menţionat anterior, încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin
hotărâre. Primarul propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care să se ia act de acest lucru .
Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre supus dezbaterii îndeplineşte
condiţiile de legalitate pentru a fi aprobat.

Secretar,
Suciu Ludovica Emilia
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Referat constatator

privind constatarea încetării de drept a mandatului unui consilier prin demisie şi
validarea mandatului de consilier al d-lui Farcas Petru
Prin adresa nr.134 din 21.05 2018 a Partidului National Liberal –Filiala
judeţeană Mureş, comunica incetarea de drept a mandatului de consilier local a d- lui
Tarnavean Cornel , ca urmare a demisiei acestuia, si propune validarea mandatului
de consilier a d- lui Farcas Petru care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru
a deveni consilier local ,
.
În conformitate cu prevederile art.9 alin. (2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
cu modificările şi completările ulterioare, una din situaţiile în care calitatea de consilier local inceteaza de
drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ESTE DEMISIA .
În conformitate cu prevederile art.9 ali. (3) coroborate cu cele ale art.10 din Legea nr.393/2004
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, încetarea de drept a mandatului de
consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre. Primarul propune Consiliului local al comunei
Sincai , adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de incetarea mandatului de drept si propune validarea
mandatului de consilier a d lui Farcas Petru
. Totodată, potrivit prevederilor art.12, alin. (1) „In toate situatiile de incetare a mandatului inainte de
expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judetean, dupa caz, adopta in prima sedinta
ordinara, la propunerea primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, o hotarare prin care se ia
act de situatia aparuta “.
De asemenea actul normativ mai sus amintit prevede la rt.12, alin.(2) „Hotararea va avea la baza,

in toate cazurile, un referat constatator semnat de primar si de secretarul comunei sau orasului,
respectiv de presedintele consiliului judetean si de secretarul general al judetului. Referatul va fi
insotit de actele justificative“.

Primar,
Huza Grigore

Secretar,
Suciu Ludovica Emilia

ROMANIA
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PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 19 iulie 2018 în a doua şedinţă a comisiei de validare a Consiliului local al comunei
Sincai .
Astăzi (data de mai sus) comisia de validare aleasă de Consiliul Local al comunei Sincai în şedinţa de constituire din
data de 28 iunie 2016 si modificata prin HCL NR DIN 19 IULIE 2018 a examinat dosarul în conformitate cu prevederile
art. 31 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa nr. 35/2002,
cu modificările şi completările ulterioare şi constată legalitatea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului
Tarnavean Cornel , ca urmare a demesiei. Încetarea este în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.a şi alin.(3),
precum şi de art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea
următorului consilier, aflat pe lista PNL Filiala judeţeană Mureş, în condiţiile Legii nr. 67/25.03.2004 republicată,.
Nr.
crt.
1.

Numele si prenumele
Farcas Petru

Locul de muncă şi funcţia
agricultor

Lista pe care a candidat
PNL.

Nu a fost validat mandatul următorilor consilieri aleşi:
Nr.
crt. *
1.
2.
3.
4.
5.

Numele si prenumele

Locul de muncă şi funcţia

Lista pe care a candidat

-

-

-

Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedintele comisiei de validare
Panczel Csaba

Membrii comisiei de validare

