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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Mitu Vasile, înainte de
expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a lipsei nemotivate de la mai
mult de 3 ședințe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului,
desfășurate pe durata a trei luni calendaristice 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;
- Registrul de prezentă la ședință al consilierilor locali ai comunei Liești;
- 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. „d” 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
Mitu Vasile, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a lipsei nemotivate de
la mai mult de 3 sedinte ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe
durata a trei luni calendaristice.
Art.2. Se declara vacant postul de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei

Liești, deținut de dl. Mitu Vasile.
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 Mișcarea Populară, Filiala Galați.

Inițiator,,
PRIMAR,
Iulian BOȚ
__________________________
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REFERAT CONSTATATOR
privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Mitu Vasile, ca urmare
a lipsei nemotivate de la mai mult de 3 ședințe ordinare şi /sau extraordinare
consecutive ale consiliului, desfășurate pe durata a trei luni calendaristice si
declararea ca vacant a locului de consilier local
Dl. Mitu Vasile a lipsit nemotivat de la ședințele Consiliului local Liești , începând
cu luna februarie a anului 2020. Convocarea la ședințe s-a făcut prin Convocator scris si
SMS. Fiind șofer angajat pe activități de transport internațional/intercomunitar, dl. Mitu
Vasile a lipsit in mod sistematic de la ședințele CL Liești, fără a aduce dovezile
justificative admise de Codul Administrativ pentru motivarea absențelor. După
modificarea R.O.F. al C.L. Liești ca urmare a pandemiei de Coronavirus, avea
posibilitatea de a vota online.
Întrucât nu a fost prezent la mai mult de 3 ședințe ordinare şi / sau
extraordinare consecutive ale consiliului, nu a optat pentru votul online și nu a depus
dovezi pentru motivarea absenței la ședințe , in temeiul obligațiilor stipulate in art. 204,
alin.(6) , se întocmește prezentul Referat constatator, la care se atașează copii din
Registrul prezenței la ședințele consiliului local al comunei Liești.
In temeiul prevederilor alin. (2), lit. d). alin. (3). alin. (6) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ , Consiliul local va constata prin hotărâre , încetarea de drept
a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local .

Primar,
BOȚ IULIAN

Secretar general,
AVADANEI VASILE

