
  ROMÂNIA

  JUDEŢUL  IALOMIŢA
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E

privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de  
consilier local al domnului Gogoţ Clementin

           Consiliul  local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- Demisia domnului Gogoţ Clementin din funcţia de consilier local, înregistrată sub nr. 1714 din

12.06.2017;
    Examinând:
- referatul  constatator  nr. 1772  din 16.06.2017 al  Primarului şi Secretarului comunei Gheorghe

Doja;
În conformitate cu:

- prevederile art. 104  alin. (2) lit. a) şi alin. (3), art. 106 alin. (4) şi alin. (5)  din Regulamentul de
Organizare  şi  Funcţionare  al  Consiliului  Local  al  Comunei  Gheorghe  Doja  aprobat  prin  Hotărârea
Consiliului Local Gheorghe Doja nr. 3 din 31.01.2017;

- prevederile art. 9  alin. (2) lit. a), art.  10 şi art. 12  din Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
        În temeiul art.45  alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. b) 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 demisia domnului Gogoţ Clementin din funcţia de consilier local, înregistrată
sub nr. 1714 din 12.06.2017.

Art.2  –  Constată  încetarea  de  drept,  înainte  de  expirarea  duratei  normale,  a  mandatului  de
consilier local al domnului Gogoţ Clementin, ca urmare a demisiei.

Art.  3  –  Declară  vacant  locul  de  consilier  local  al  domnului  Gogoţ  Clementin,  ales  pe  lista
electorală a Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa.

Art.4 – Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art. 5 – Prezenta  hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei Gheorghe Doja, spre

ştiinţă,  domnului  Gogoţ  Clementin  şi  Partidului  Social  Democrat  -  Organizaţia  Judeţeană  Ialomiţa,
precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa.

                   Preşedinte,
                  Filipoiu Mihaela-Evelina

                                                                            Contrasemnează  pentru legalitate,                    
                                                                                         SECRETAR,

                                                                                                     Praf Monica
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               ROMÂNIA
      JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
         Nr. 1772  din 16.06.2017 

REFERAT CONSTATOR
privind necesitatea şi oportunitatea  adoptării unei hotărâri referitoare la 

încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, 
a mandatului de  consilier local al domnului Gogoţ Clementin

Având în vedere:
- demisia domnului Gogoţ Clementin din funcţia de consilier local, înregistrată sub nr. 1714 din

12.06.2017;
În conformitate cu:

- art. 104  alin. (2) lit. a) şi alin. (3), art. 106 alin. (4) şi alin. (5)  din Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja aprobat prin Hotărârea  Consiliului Local
Gheorghe Doja nr. 3 din 31.01.2017, unde sunt prevăzute următoarele:

„ART. 104
    (2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele
cazuri:
    a) demisie;
    (3)  Încetarea  de  drept  a  mandatului  de  consilier  local  se  constată  de  către  consiliul  local,  prin  hotărâre,  la
propunerea primarului sau a oricărui consilier local.

ART. 106
 (4)  Cu excepţia cazului prevăzut la art. 104 alin.  (2)  lit.  h^1),  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 local în cauză.
  (5) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei.
Referatul va fi însoţit de actele justificative.”;

- art. 9  alin. (2) lit. a), art.  10 şi art. 12  din Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, unde sunt prevăzute următoarele:
  “ART. 9
    (2) Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului, în următoarele cazuri:
    a) demisie.
    ART. 10
    Consilierii  locali  şi  consilierii  judeţeni  pot  demisiona,  anunţând  în  scris  preşedintele  de  şedinţă,  respectiv
preşedintele consiliului judeţean, care ia act de aceasta. preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se
ia act de demisie şi se declara locul vacant.

ART. 12
    (1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h^1), în 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.
    (2) Hotărârea va avea la baza, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei
sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele
justificative.”;

Apreciem ca fiind necesar şi oportun, să se adopte o hotărâre prin care:
- să se ia  act de demisia domnului Gogoţ Clementin din funcţia de consilier local, înregistrată

sub nr. 1714 din 12.06.2017;
- să  se  constate   încetarea  de  drept,  înainte  de  expirarea  duratei  normale,  a  mandatului  de

consilier local al domnului Gogoţ Clementin, ca urmare a demisiei;
-  să  se  declare  vacant  locul  de  consilier  local  al  domnului  Gogoţ  Clementin,  ales  pe  lista

electorală a Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa.
Pentru care am încheiat prezentul
Primar, Secretar al comunei Gheorghe Doja,

      ION MIHAI                              PRAF MONICA
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