
                           R O M A N I A 

                    JUDETUL     VRANCEA 

  CONSILIUL  LOCAL  AL    COMUNEI  VIDRA 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.   28 

din  20 iulie 2017 

 

prin care se ia act de incetarea mandatului   de consilier local inainte de expirarea 

duratei normale    a acestuia    in cazul   dlui. Neguţ Săndel, urmare a demisiei acestuia 

din calitatea de consilier local din partea  PSD, pe lista căruia a fost ales la alegerile 

locale din anul 2016  si declararea ca vacant a mandatului 

                           
Consiliul  Local  al  comunei  Vidra, judetul Vrancea intrunit  in  sedinta  ordinara  

astazi       

              - vazand  proiectul de hotarare  initiat  de  primarul  comunei     privind   

constatarea incetarii  mandatului  de consilier  local inainte de expirarea duratei 

normale a acestuia, prin demisie inregistrata sub nr. 4586/12.06.2017,  in  cazul   dlui. 

Neguţ Săndel   si declararea ca vacant a acestui post,  insotit  de Comunicatul   dl  

Pantazică Simion,  presedintele de sedinta al Consiliului local pentru aceasta perioada 

din care rezulta faptul ca a luat cunostinta de demisia celui in cauza, de referatul 

constatator semnat de primarul si secretarul comunei cu acelasi obiect , precum  si  

avizul favorabil  al  Comisiilor  de specialitate   ale  Consiliului  local ;  

    -  avand in vedere prevederile : 

                          - art. 10 si 12   din  Legea  nr.  393/2004   privind  Statutul  alesilor  

locali, cu modificarile si completarile ulterioare; 

                - art. 36  alin. (1)  si (9),  art. 45 alin. (1) si (6), respectiv  art.117   

lit.”a”  si „e” din  Legea  nr.  215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

       In  temeiul  dispozitiilor art. 115, alin. (1), lit. „b”  din  Legea  nr. 215 / 2001, 

privind  administratia   publica   locala,  republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

      Art. 1. –  Ia act de  încetarea  mandatului  de consilier  local înainte de 

expirarea duratei normale a acestuia în  cazul  dlui.   NEGUŢ SĂNDEL, urmare a 

demisiei acestuia din calitatea de consilier local din partea  PSD, pe lista căruia a fost 

ales la alegerile locale din anul 2016;   

      Art. 2. – Declararea  ca  vacant  a  mandatului  de consilier  local  de pe  lista  

de  supleanti  a PSD. 

                 Art. 3. – Aducerea  la îndeplinire    a prezentei  hotarari   revine  potrivit  

dispozitiilor  legale, primarului  comunei,  prin factorii  responsabili  de  la nivelul  

acestei  autoritati  a administratiei  publice  locale,  respectiv  secretarul comunei, care  

o  va  comunica  factorilor direct  interesati  in termen  legal. 

 

  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                              -  C o n t r a s e m n e a z ă  -  

SECRETARUL  COMUNEI  VIDRA 

                 Pantazică Simion 

                                                                                                       Mioara Tofan 

 

 

 

 

 

 



                           R O M A N I A 

                    JUDETUL     VRANCEA 

  CONSILIUL  LOCAL  AL    COMUNEI  VIDRA 

 

PROIECT 

 

          

H O T A R A R E A  nr.   

  

 

prin care se ia act de incetarea mandatului   de consilier local inainte de expirarea 

duratei normale    a acestuia    in cazul   dlui.  Neguţ Săndel, urmare a demisiei acestuia 

din calitatea de consilier local din partea  PSD, pe lista căruia a fost ales la alegerile 

locale din anul 2016  si declararea ca vacant a mandatului 

                           

Primarul comunei  Vidra, judetul  Vrancea; 

 

 - vazand   demisia inregistrata sub nr. 4586/12.06.2017,  depusa de dl.   Neguţ Săndel, 

Comunicatul dl. Pantazică Simion, preşedintele de şedinta al Consiliului local pentru 

aceasta perioada din care rezulta faptul ca a luat cunostinta de demisia celui in cauza, 

de referatul constatator semnat de primarul si secretarul comunei cu acelasi obiect;  

    -  avand in vedere prevederile : 

                                        - art. 10 si 12   din  Legea  nr.  393/2004   privind  Statutul  

alesilor  locali, cu modificarile si completarile ulterioare; 

        - art. 36  alin. (1)  si (9),  art. 45 alin.(1) si (6), respectiv  art.117   

lit.”a”  si „e” din  Legea  nr.  215/2001, republicata,cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

       In  temeiul  dispozitiilor art. 45, alin. (6)  din  Legea  nr. 215 / 2001, privind  

administratia   publica   locala,  republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 PROPUN: 

 

      Art. 1. –  Se ia act de   încetarea  mandatului  de consilier  local înainte de 

expirarea duratei normale a acestuia în  cazul  dlui.   Neguţ Săndel, urmare a demisiei 

acestuia din calitatea de consilier local din partea PSD, pe lista căruia a fost ales la 

alegerile locale din anul 2016 

      Art. 2. – Declararea  ca  vacant  a  mandatului  de consilier  local  de pe  lista  

de  supleanti  a PSD. 

                 Art. 3. – Aducerea  la indeplinire    a prezentei  hotarari   revine  potrivit  

dispozitiilor  legale, primarului  comunei,  prin factorii  responsabili  de  la nivelul  

acestei  autoritati  a administratiei  publice  locale,  respectiv  secretarul comunei, care  

o  va  comunica  factorilor direct  interesati  in termen  legal. 

    Iulie 2017 

 

Initiator proiect de hotarare 

 

           PRIMAR                                                                      -  Avizat pentru legalitate  - 

                  Secretar comuna 

         Pintilie Silviu   

                                                                                                           Mioara Tofan 

 

 

 



 

R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL VRANCEA                                                                                       

PRIMARIA COMUNEI VIDRA                                                               

PRIMAR 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 

 

privind  încetarea mandatului de consilier local al  d-lui  Neguţ Săndel şi 

declararea ca vacant  a mandatului de consilier local 

 

 

 

Domnilor consilieri 

 

 Potrivit  art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, calitatea 

de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei  normale a mandatului, 

în caz de demisie . 

                                 Avand in vedere faptul ca dl. Neguţ Săndel, consilier local ales de 

pe lista de candidati a   PSD  la alegerile locale din iunie 2016, a demisionat din aceasta 

calitate pentru motive strict personale nenominalizate, prin cerere  scrisa si inregistrata 

sub nr. 4586  din 12.06.2017, propun Consiliului local adoptarea unei hotarari prin care 

sa se ia act de aceasta demisie, inclusiv de declararare vacanta a acelui loc de consilier 

local, conform proiectului de hotarare alaturat. 

  

 

 

 

INITIATOR:                                                                                                                                                                                        

P R I M A R , 

Pintilie Silviu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                R O M A N I A 

          JUDETUL VRANCEA 

   PRIMARIA COMUNEI VIDRA 

              Nr. 5391/10.07.2017 

 

 

REFERAT CONSTATATOR 

 

 

Privind  demisia unui consilier local şi declararea ca  vacant a postului respectiv 

 

                  

 

 

                                 Potrivit comunicatului preşedintelui de şedinţă, executivul 

local a luat cunoştinţă de faptul că dl. Neguţ Săndel, consilier local ales de pe 

lista de candidati a  PSD  la alegerile locale din iunie 2016, a demisionat din 

această  calitate pentru motive strict personale nenominalizate, prin cerere  scrisă 

şi inregistrată sub nr. 4586 din 12.06.2017. 

            Potrivit art 9 alin (2) lit. a din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor 

locali,  prin demisie , calitatea de consilier local inceteaya de drept , motiv pentru   

Consiliul local adoptă o  hotarare prin care   ia act de aceasta demisie, inclusiv de 

declararare vacanta a acelui loc de consilier local. 

                                  Prezentul referat este justificat de demisia scrisă a celui in 

cauza si respectiv de Comunicatul preşedintelui de sedinta adresat Consiliului 

local. 

 

 

 

                     PRIMAR,                                   SECRETAR, 

 

                          Pintilie Silviu                                  Mioara Tofan 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                         R O M A N I A 

                   JUDETUL VRANCEA  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA  

                  - Preşedinte de şedinta – 

                            07.07.2017 

 

 

 

C O M U N I C A T 

 

În atenţia şi spre informarea Consiliului local, 

 

 

 

                                    Subsemnatul, Pantazică Simion, preşedintele de şedinţă 

pentru această perioada, precizez ca am luat cunoştinţă de faptul că dl. Neguţ 

Săndel,  consilier local ales de pe lista de candidati a PSD la alegerile locale din 

iunie 2016, prin cererea inregistrata sub nr. 4586 din 12 IUNIE 2016, la 

registratura generală  a Primariei locale, a anunţat în scris demisia sa din aceasta 

calitate, fapt pentru care, in conformitate cu dispozitiile art. 10 din Legea nr. 

393/2004, privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  propun Consiliului local al comunei Vidra adoptarea unei hotarari prin 

care sa se ia act de demisia celui in cauza si de declarare a locului vacant. 

                      De asemenea, informez pe aceasta cale si executivul  local, in scopul 

derularii procedurilor administrative in asemenea situatii. 

 

 

 

                                    Preşedinte de şedinţă, 

 

                                           Pantazică Simion 

                                        
 


