
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.66 / 10 .12.2019 

privind constatarea  încetării de drept a mandatului de consilier local  al D-nei Popa 

Mariea ,prin deces și vacantarea locului de consilier local 

 

Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ,întrunit în șediță ordinară în data 

de 20 decembrie 2019 

        -având în vedere referatul constatator semnat de primar si de secretarul general al  comunei 

nr.7473  din 25.11.2019 însoțit de copie a cerificatului de deces nr.1478 din 21 noiembrie 2019 al 

doamnei Popa Mariea; 

         -în temeiul dispoziţiilor art. 204 alin (2) lit. l), alin(3) , alin (6)şi alin. (7) din OUG nr. 57/2019  - 

privind Codul Administrativ, modificată şi completată; 

 

 În temeiul art. 204 alin. (6) art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 

/2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta: 

HOTARASTE : 

 

ART. 1 Se constată încetarea de  drept a mandatului de consilier local a doamnei Popa Mariea  

în cadrul Consiliului local al comunei Dochia, județul Neamț  . 

 

ART.2. Se declară  vacant locul de consilier local ,urmând a fi ocupat de următorul supleant 

de pe lista Partidului Social Democrat. 

 

ART.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi communicate  Instituției Prefectului județului 

Neamț și aduse la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei Dochia, judetul 

Neamț . 

 

 

 

 

 

      Inițiator,                                                 Avizează  pentru legalitate,            

             Primar,                                                                                   Secretar general 

Păduraru Constantin                   Pascaru Vasile 
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Nr.  7813 din 09 .12.2019 

     

 

REFERAT DE APROBARE  

La proiectul de hotărâre  privind  încetarea de drept a mandatului de consilier local  al 

D-nei Popa Mariea ,prin deces și vacantarea locului de consilier local 

 

 

 Luând în considerare certificatul de deces nr.1478 din 21.11.2019 a d-nei Popa Mariea 

și având în vedere: OUG NR 57/2019 privind Codul administrativ prin care sunt stabilite 

procedurile ce urmeaza a fi parcurse în cazul în care calitatea de consilier încetează de drept 

înainte de expirarea mandatului. 

  In conformitate cu prevederile art. 204 alin. (2) lit. l), alin. (3), alin. (6) și alin. (7) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, (2) Calitatea de consilier local, respectiv cea 

de consilier judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în 

caz de deces .Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local precum si 

vacantarea locului de consilier local se realizeaza printr-o hotarare de constatare a autoritatii 

deliberative,la propunerea primarului sau a oricarui alt ales local,adoptata în prima ședință 

desfașurată după apariția evenimentului . Hotarârea consiliului local are la baza,un referat 

constatator semnat de primar și de secretarul general al comunei. Referatul va fi însoțit de acte 

justificative.  

 In baza celor prezentate propunem constatatarea încetării de drept,înainte de expirarea 

duratei normale ,a mandatului de consilier local al d-nei Popa Mariea ales pe listele PSD ,ca 

urmare a decesului acesteia și declararea ca vacant a locului deținut de aceasta în Consiliul 

local Dochia.. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Inițiator 

Primarul comunei Dochia 

              Păduraru Constantin 
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Nr. 7473  din  25.11.2019 

           

         

 

REFERAT CONSTATATOR 

privind  încetarea de drept a mandatului de consilier local  al D-nei Popa Mariea ,prin 

deces și vacantarea locului de consilier local 

 

 

 Luând în considerare certificatul de deces nr.1478 din 21.11.2019 a d-nei Popa Mariea 

și având în vedere: OUG NR 57/2019 privind Codul administrativ prin care sunt stabilite 

procedurile ce urmeaza a fi parcurse în cazul în care calitatea de consilier încetează de drept 

înainte de expirarea mandatului. 

  In conformitate cu prevederile art. 204 alin. (2) lit. l), alin. (3), alin. (6) și alin. (7) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, (2) Calitatea de consilier local, respectiv cea 

de consilier judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în 

caz de deces .Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local precum si 

vacantarea locului de consilier local se realizeaza printr-o hotarare de constatare a autoritatii 

deliberative,la propunerea primarului sau a oricarui alt ales local,adoptata în prima ședință 

desfașurată după apariția evenimentului . Hotarârea consiliului local are la baza,un referat 

constatator semnat de primar și de secretarul general al comunei. Referatul va fi însoțit de acte 

justificative. In baza celor prezentate propunem constatatarea încetării de drept,înainte de 

expirarea duratei normale ,a mandatului de consilier local al d-nei Popa Mariea ales pe listele 

PSD ,ca urmare a decesului acesteia și declararea ca vacant a locului deținut de aceasta în 

Consiliul local Dochia.. 

         

 

 

              Primar, 

 Păduraru Constantin 

Secretarul general al comunei Dochia 

                                Pascaru Vasile 
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