ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
ORAŞUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRAREA NR. 44
din 29 Mai 2012
privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Dumitrescu Ioana, ca
urmare a decesului acesteia şi declararea ca vacant a locului de consilier local

)

Consiliul local al orasului Buftea,
Ca urmare a decesului doamnei consilier local Dumitrescu Ioana ;
Avand în vedere:
/
,
• Certificat de deces seria OS nr.216042 din data de 23.05.2012;
• expunerea de motive prezentata de domnul Ion Stoica, primarul orasului Buftea ;
• Referatul constatator semnat de domnul primar şi doamna secretar a oraşului
Buftea prin care se propune Consiliului local sa ia act de încetarea de drept a
mandatului de consilier local al doamnei Dumitrescu Ioana precum şi declararea
locului de consilier vacant.;
• Raport de specialitate al serviciului juridic ;
• În temeiul prevederilor, art.(9) alin 2 lit. i) ,alin.3), art.12 alin .1 si 2) din Legea
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completarile ulterioare;
• avizul Comisiei juridice şi de disciplina ;
In temeiul art. 36 alin. 9) art. 45, alin . (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE
Art. 1. Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al o raşului
Buftea, al doamnei Dumitrescu Ioana , ca urmare a decesului acesteia.
Art.2. Se declara vacant locul ocupat de doamna Dumitrescu Ioana în Consiliul
local al orasului Buftea.
Art.3. Secretarul orasului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri
primarului oraşului Buftea, Organizatiei partidului National Liberal, serviciilor de specialitate
şi Instituţiei Prefectului Ilfov.
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din 29 Mai 2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei
Dumitrescu Ioana, ca urmare a decesului acesteia şi declararea ca vacant a locului
de consilier local

In data de 22.05.2012 conform certificat de deces seria OS, NR.216042, a fost
înregistrat decesul doamnei Dumitrescu Ioana, consilier local al Consiliului Local Buftea.
Decesul este unul dintre cazurile în care calitatea de consilier local

încetează

de drept,

înainte de expirarea duratei normale a mandatului. În această situatie, Primarul are
obligatia
să

să propună

Consiliului Local al orasului Buftea adoptarea unei

hotărâri

se constate încetarea mandatului de consilier local al persoanei decedate

prin care
şi să

se

declare vacant respectivul loc.
Potrivit

competenţelor

legale conferite de art. 12, alin. (1) si (2) din Legea nr.

393/2004 privind Statutul alesilor locali, propun Consiliului Local al
adoptarea unei

hotărâri

privind constatarea

încetării

oraşului

Buftea

mandatului de consilier local al

doamnei Dumitrescu Ioana, precum si declararea ca vacant a a locului de consilier
local.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei
Dumitrescu Ioana, ca urmare a decesului acesteia şi declararea ca vacant a locului
de consilier local

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit.i din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, calitatea de consilier local
încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele
cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului Într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv )ca
urmare a reorganizării acesteia;
,
1
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 sedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni
1
consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă
privativă de libertate;
g) punerea sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
hA1) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor
naţionale pe a cărei listă a fost ales;

i)

deces.

Conform certificatului de deces seria DS nr. 216042 în data de 22.05.2012 a fost
înregistrat decesului doamnei Dumitrescu Ioana, consi lier local al orasului Buftea.
Decesul este unul dintre cazurile în care calitatea de consilier local încetează de drept,
înainte de expirarea duratei normale a mandatului.
În conformitate cu prevederile art. 9 alin.2 li. i), alin. (3) coroborate cu cele ale art.
12 alin.1) ,alin.2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificări le si
completările ulterioare, încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către
consiliul local, prin hotărâre. Primarul propune consiliului local adoptarea unei hotărâri prin
care să se ia act de deces şi să se declare locul vacant.
Fata de cele prezentate propun spre aprobare consiliului local proiectul de hotărâre
prezentat.

CONSILIER JURIDlC,
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REFERAT CONSTATATOR
la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei
Dumitrescu Ioana, ca urmare a decesului acestuia şi declararea ca vacant a locului
de consilier local

În sedinţa Consiliului Local din 25.02.2010 prin H otărârea

nr. 13 a fost validat

mandatul de consilier local al doamnei Dumitrescu Ioana, în cadrul consiliului local al
orasului Buftea.
In data de 22.05.2012 s-a înregistrat decesul doamnei Dumitrescu Ioana conform
certificat de deces seria OS nr. 216042 din data de 23 mai 2012, eliberat de Serviciul de
stare civila Bucuresti - sector 3.
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), lit.i din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul alesilor lo1c;:ali, cu modificările si completările ulterioare, una din situaţiile în care
calitatea de consilier local
mandatului , o

reprezintă

încetează

de drept, înainte de expirarea duratei normale a

decesul acestuia.

în conformitate cu prevederile art. 9 alin . (3) coroborate cu cele ale art.12 alin .1 si
alin .2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, încetarea de drept a
mandatului de consilier se

constată

de

către

consiliul local, prin hotărâre . Primarul propune

Consiliului Local al orasului Buftea adoptarea unei
şi să

hotărâ ri

prin care

să

se ia act de deces

se declare locul vacant.
Totodată ,

situaţiile

potrivit prevederilor art. 12, alin.(1) din acelasi act normativ, în toate

de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul

local a adoptat în prima
a luat act de

sedinţă

situaţia apărută

ordinara, la propunerea Primarului , o

hotărâre

si s-a declarat vacant locul consi lierului în

conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2),

hotărârea

va avea la

bază ,

prin care scauză,

în

în toate cazurile, un

referat constatator semnat de Primarul orasului Buftea cât si de secretarul orasului Buftea.
Referatul este însotit si de alte acte justificative.(Certficat de deces seria OS nr. 216042
din data de 23.05.2012.
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA
COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ - constituita conform

H.C.L. 6126

iunie 2008.

AV 1 Z
Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al
doamnei Dumitrescu Ioana.
COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ
formata din urmatorii consilieri locali :Dumitru Nicolae, Marica Florian, Mande Daniel
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INTRUNITA IN ŞEDINŢA SA DIN DATA ...... ·................................... ..
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE ... ...... ... .. ~t?!{P.? .ţ2.. ..... ............ . ........ .

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE A VIZAREA
FAVORABILĂ1NcrA\i0RAB-II::-Ă A PROIECTULUI
Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al
doamnei Dumitrescu Ioana.
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