ROMÂNIA

PROIECT

JUDEȚUL GORJ

AVIZAT,

CONSILIUL JUDEȚEAN

Secretarul Județului
HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și validarea
mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv
Consiliul Județean Gorj,
Având în vedere:
-

-

Expunerea de motive;
Raportul de specialitate al Direcției juridice și dezvoltarea capacității administrative;
Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică;
Demisia doamnei Șarapatin Elvira din funcția de consilier județean, înregistrată la
Consiliul Județean Gorj sub nr. 16224/27.12.2016;
Adresa Partidului Social Democrat nr. 917/05.01.2017, înregistrată la Consiliul Județean
Gorj sub nr. 113/05.01.2017;
Referatul constatator al Președintelui Consiliului Județean Gorj și Secretarului Județului
Gorj nr. 16236/27.12.2016;
Prevederile art. 9, alin. (2), lit. a) și alin. (3), ale art. 10 și ale art. 12, alin. (1) și (2) din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările
ulterioare;
Prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.
215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali;

În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se constată încetarea de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier
județean al doamnei Șarapatin Elvira.
(2) Se declară vacant locul de consilier județean al doamnei Șarapatin Elvira.
Art. 2. Se validează mandatul de consilier județean al domnului Neață Gheorghe.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate la art. 1 și 2, precum și
Instituției Prefectului – Județului Gorj.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Nr. _______
Adoptată în ședința din _________.2017
Cu un număr de ______ voturi
Din numărul consilierilor județeni.

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de
consilier județean și validarea mandatului membrului supleant din lista partidului
politic respectiv

Luând act de demisia doamnei Șarapatin Elvira din funcția de consilier județean,
înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 16224/27.12.2016, propun Consiliului Județean
Gorj adoptarea proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului
acesteia de consilier județean și validarea mandatului membrului supleant din lista partidului
politic respectiv – domnul Neață Gheorghe.
Îmi întemeiez propunerea de adoptare a prezentului proiect de hotărâre pe prevederile
art. 9, alin. (2), lit. a) și alin. (3), art. 10 și art. 12, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele
ale art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
Considerând legal proiectul de hotărâre în cauză, îl supun adoptării Consiliului
Județean Gorj în forma prezentată.

INIȚIATOR,
PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de
consilier județean și validarea mandatului membrului supleant din lista partidului
politic respectiv
Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propun:
- constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a unui mandat de consilier județean și
declararea locului său vacant; și
- validarea mandatului de consilier județean al membrului supleant din lista partidului politic
respectiv.
Fiind înregistrată la Consiliul Județean Gorj demisia doamnei Șarapatin Elvira din
funcția de consilier județean, devin aplicabile dispozițiile Legii 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali, potrivit cărora “[…] consiliul județean […] adoptă în prima ședință ordinară,
la propunerea […] președintelui consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația
apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză”, hotărâre ce va avea la bază un
referat constatator semnat de președintele consiliului județean și de secretarul județului și
însoțit de documentele justificative (art. 12).
Potrivit art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.
215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali, “[î]n caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi,
supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă,
până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice […] din
partea cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene
ale partidelor politice […], că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv“.
Având în vedere prevederile legale menționate, demisia doamnei Șarapatin Elvira,
referatul constatator al Președintelui Consiliului Județean Gorj și al Secretarului Județului nr.

16236/27.12.2016, precum și adresa Partidului Social Democrat nr. 917/05.01.2017,
înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 113/05.01.2017, prin care se solicită validarea
mandatului de consilier județean al domnului Neață Gheorghe și se confirmă apartenența
acestuia la partidul politic pe a cărui listă a candidat, considerăm legal proiectul de hotărâre în
forma prezentată.

Direcția juridică și dezvoltarea
capacității administrative,
DIRECTOR EXECUTIV,
COSTEL MARCĂU

