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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind constatarea încetării de drept, prin demisie ,a mandatului unui consilier local  

 
 

          Consiliul local al comunei Tiream , întrunit în şedinţa ordinară din data de ……03.1018, 
 Luând act de demisia doamnei consilier TEGZEŞ MONICA, înregistrată  la Primăria 
comunei Tiream sub nr. 377 din 16 februarie 2018, , 
 Având în vedere Referatul constatator înregistrat sub nr. 382 din 19.02.2018, prin care se 
constată că  doamna Tegzeş Monica a demisionat din funcţia de consilier local, 
            În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit. a), alin. (3) coroborat cu cele ale art.10 şi 
ale art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi prevederile art. 60 alin. (2) lit.a) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Tiream, aprobat prin HCL nr. 17 din 27  
iulie  2016, 
 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art. 36 ,alin.(1) şi (9)  ale art.45 alin.(1) 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.  - Se ia act de demisia doamnei  TEGZEŞ MONICA alesă consilier local la 
alegerile locale din  5 iunie 2016, pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat  şi se 
constată încetarea de drept a mandatului său. . 

Art.2 - Se declară vacant locul ocupat de doamna TEGZEŞ MONICA în cadrul 
Consiliului Local al Comunei Tiream . 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream,  în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului  Judeţului Satu 
Mare şi  doamnei TEGZEŞ MONICA. 

 
                                                     Tiream, la  21 februarie 2018 
 
                                                                        

I N I Ţ I A T O R , 
PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae 
 
 
 

Red.Tehn.G.M. 
2Ex. 
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JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                        
COMUNA TIREAM      
 - Cabinet secretar - 
Nr. 382 din 20.02.2018 
 
 
 
 
 
 

REFERAT CONSTATATOR 
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier local 

 
 

        Având în vedere demisia doamnei consilier Tegzeş Monica  înregistrată la primăria 
comunei Tiream sub nr.377/16.02.2018, ales consilier local la alegerile locale din 05 iunie 2016 

pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat  ; 
  Şi urmatoarele considerente : 
Art. 69 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002  prevede posibilitatea ca orice consilier 

local să poată demisiona prin cerere scrisă adresată consiliului, caz in care  soluţionarea cererii 
se  face în condiţiile şi cu procedura stabilite de Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările si completările ulterioare. 

 Art. 9, alin (2) lit. a), alin. (3) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul 
aleşilor locali, modificată şi completată,  precizează faptul că în urma demisiei unui consilier 
local, calitatea acestuia de consilier local încetează de drept, iar locul acestuia în consiliul local 
se declara  vacant. 

Locul devenit vacant urmează să fie ocupat de primul supleant aflat pe lista partidului 
politic respectiv, cu condiţia confirmării în scris, din partea conducerii partidului, a faptului că 
supleantul face parte din partid.  

Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările si 
completările ulterioare,  atribuie in sarcina secretarului  si primarului,  întocmirea  şi semnarea 
referatului constatator,  prin care se ia act de demisia consilierului local.  Referatul,  împreună 
cu actele justificative,  constituie baza în ceea ce priveşte  iniţierea  proiectul de hotarare. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) şi alin.(9) ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
a administraţie publice locale, republicată cu modificările ulterioare, propunem spre aprobarea 

Consiliului Local al comunei Tiream Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de 

drept, prin demisie, a mandatului  unui consilieri local, respectiv a doamnei Tegzeş Monica 

. 
 

Tiream, la 20 februarie 2018 
 
 

          PRIMAR                                                        SECRETAR 
          dl. Tar Nicolae                                               jr. Maria Grigoraş 

 
 
 

 

 

Red./Tehn. G.M 
2.Ex. originale 

 

 

 



 
R O M Â N I A      
 JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                        
COMUNA TIREAM      
 - Cabinetul primarului - 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a  mandatului unui consilier local  

 
 

                Având în vedere demisia doamnei consilier Tegzeş Monica  înregistrată la primăria 
comunei Tiream sub nr.377/16.02.2018, ales consilier local la alegerile locale din 05 iunie 2016 

pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat  ; 
 În  conformitate   cu  prevederile art..9, alin .(2), lit.a) „Calitatea de consilier local sau 

de consilier judetean inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, in urmatoarele cazuri: 

a) demisie;”  
 Art.t.9, alin.(3) “Îcetarea de drept a mandatului de consilier se constată de  către 
consiliul local ,respectiv de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului 
ori,după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier” 
          Art. 12 alin. (1) şi alin.(2)  din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare prevede :   
„(1) Cu exceptia cazului prevazut la art. 9 alin. (2) lit. h1), in 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 si se 
declara vacant locul consilierului in cauza.  
 (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.” 

 Potrivit prevederilor art. 100 alin. (33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administratţei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001,precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, locul devenit vacant urmează să fie ocupat de primul supleant aflat pe lista 
partidului politic respectiv, cu condiţia confirmării în scris, din partea conducerii partidului, a 
faptului că supleantul face parte din partid.  

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (1) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale 
art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare  

INIŢIEZ: 
proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a  mandatului uni consilier local 

 
Tiream, la 20 februarie 2018 
 

INIŢIATOR PROIECT: 
Primar , 

dl. Tar Nicolae 
 
RedT.N. 
Tehn.G.M. 
2.ex. originale 
 

 
 
 


