
            

H O T A R A R E A 
NR 12 DIN 17 februarie 2015  

privind incetarea de drept a mandatului de consilier a domnului CHIREAC 
IONICA GEORGICA inainte de expirarea duratei normale a mandatului 

pentru lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive 

 
In temeiul prevederilor  art .45  alin.(1) din Legea administratiei 

publice locale nr.215/2001 , republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 Avand in vedere: 

Referatul constatator intocmit de Primarul comunei Pomirla  
secretarul comunei   prin care se propune a se constata incetarea de 
drept a mandatului de consilier local al d-lui  CHIREAC IONICA GEORGICA 
inainte de expirarea duratei normale a mandatului pentru lipsa nemotivata 
de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive si declararea vacanta a 
acestui mandat, inregistrat sub numarul 27 din 09 februarie 2015  

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Pomirla , în 

calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 28  din 09  februarie  2015 
calitate acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind 
statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la 
cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Pomirla ,  înregistrat sub nr. 29  din  09 
februarie 2015  ;   

c) raportul Comisiei  de specialitate a Consiliului Local  Pomirla pentru 
administratia publica locala, juridica si  de  disciplina, apararea ordinii si 
linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca si protectie sociala,protectie 
copii .  
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 analizand dispozitiile art.9 alin(2) lit d) si art.12 din Legea nr 
393/2004 ,privind Statutul alesilor locali , cu modificarile si completarile 
ulterioare :  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMIRLA, adopta 

prezenta hotarare : 
 

ART.1 – Se constata incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale 

a mandatului de consilier local al  domnului  CHIREAC IONICA GEORGICA 

inscrisa pe lista USL , pentru lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte 

ordinare consecutive. 

ART.2- Se declara vacant  mandatul consilierului local prevazut la art.1 din 

prezenta hotarare.  

 ART.3 -Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Pomirla , 

consilierului local prevazut la art.1   şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la 

sediul primariei  şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.pomarla.ro 

 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZA, 
   CONSILIER,                             SECRETARUL COMUNEI, 
 Lacramioara Maxin                         Corina Chelariu  
…………………………….…………………………………………….……………… 
 

 

 


