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ROMÂNIA                    Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ                  Secretar 
COMUNA CRASNA             Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL          
         

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Privind luare act de demisia unui consilier local  
şi vacantare a unui post de consilier local 

 

Consiliul local al comunei Crasna, judeţul Sălaj; 

 Având în vedere: 
- referatul constatator elaborat de primarul comunei Crasna şi secretarul comunei Crasna, 

înregistrat sub nr…..; 
- rapoartul Comisiei de specialitate al Consiliului Local; 
- demisia domnului Pop Aurel din funcția de consilier local, înregistrată sub nr. 

3479/02.04.2019; 
- prevederile art. 69 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.9 alin.(2)  lit.”a” și alin.(3) și art.12 din Legea nr.393/2004 privind statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile  art.36 alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se ia act de demisia d-lui Pop Aurel din calitatea de consilier local aparţinând 
Partidului Social Democrat şi se declară vacant locul deţinut de acesta. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi secretarul comunei. 

 Art.3. Prezenta se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
- Primar; 
- Secretar; 
- D-lui Pop Aurel; 
- Dosar Hotărâri. 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR 
 

BOGYA MIKLÓS 
 

Voturi:_________”pentru” 
______”împotrivă” 

________”abţineri” 
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REFERAT CONSTATATOR 
Privind luarea act de demisia unui consilier local şi vacanterea postului acestuia 

 

 
Având în vedere faptul că  domnul Pop Aurel si-a  dat a demisia  din functia de 

consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Crasna, demisie inregistrata sub 
nr. 3479/02.04.2019; 
          Întrucât, în  conformitate  cu  prevederile art. 9, alin (2) lit. a), alin. (3) şi art. 10 

din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată,   
„ Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte 

de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:  
a) demisie;”  

și în temeiul art. 12  din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, modificată 
şi completată,   

„(1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h1), 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 bază, 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.” 

 În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 propunem adoptarea unei hotărâri prin 
care consiliul local ia act de demisia consilierului local POP AUREL din partea P.S.D. 
şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta. 

 

 

    PRIMAR,        SECRETAR, 

BOGYA MIKLÓS                           LAZAR VETURIA 
 

 

 


