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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Dibu Costică, ca
urmare a decesului acestuia si declararea ca vacant a locului de consilier local
___________________________________________________________________________
Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti
Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului: 6275/30.07.2020
___________________________________________________________________________
Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit în ședința extraordinară din data de 30.07.2020;
Având în vedere:
- referatul constatator prezentat de iniţiator, inreg. sub nr. 6657 / 30.07.2020;
- Certificatul de deces seria D. 11 nr. 256958 din data de 26.07.2020;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. ;
-prevederile art. 204,alin. (2), lit.l). alin. (3). alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
-prevederile art. 54 , alin. (2), lit. „i” din Regulamentului de organizare si funcționare al
Consiliului local al comunei Liești, modificat și completat prin HCL nr. 10/09.04.2020;
In temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (I) si art. 196 alin. (I) lit.a) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier al comunei Liești, al
domnului Dibu Costică, ca urmare a decesului acestuia.
Art.2. Se declara vacant postul de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei
Liești.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul și în condițiile Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul Galați,
Secția Contencios Administrativ.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Județului Galați, Primarului
comunei Liești. Partidului Social Democrat, Filiala Galați.
Inițiator,,
PRIMAR,
Iulian BOȚ
__________________________
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REFERAT CONSTATATOR
privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Dibu Costică, ca
urmare a decesului acestuia si declararea ca vacant a locului de consilier local

In data de 26.07.2020 a decedat dl. Dibu Costică,, consilier local ales pe listele
PSD.
In data de 30.07.2020 s-a depus la registratura Primariei Liesti, Certificatul de
deces seria D. 11 nr. 256958 din data de 26.07.2020.
În conformitate cu prevederile art. 204, alin. (2) , lit. ‘l’ din Codul adminisitrativ,
calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept înainte
de expirarea duratei normale a mandatului,în caz de deces.
Potrivit alin.(6), constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local sau
de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de consilier
judeţean se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective,
la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui
alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului.
Potrivit alin.(7), consiliul local, are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la
alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului
constatator semnat de primar şi de secretarul general al unităţii/subidiviziunii
administrativ-teritoriale.

Primar,
BOȚ IULIAN

Secretar general,
AVADANEI VASILE

