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H O T Ă R Â R E 
privind încetarea mandatului domnului consilier Nechifor Constantin şi validarea mandatului unui 

nou consilier pe locul devenit vacant 
 

 Consiliul local al comunei Bodești,  
 analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 31 alin. 3, art. 311, art.32 şi 36 (9) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
b) art. 69 alin. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - 
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale art.9 alin.(2) lit. a) şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 
 luând act de: 
a) Demisia din funcţia de consilier local depusă de domnul Nechifor Constantin, înregistrată 
sub nr. 5718/21.11.2018; 
b) Adresa Partidului Mișcarea Populară înregistrată la Primăria comunei Bodești  sub nr. 
5262 din 31.10.2018  prin care se confirmă că următorul supleant pe listele sale de candidaţi la 
alegerile locale din 5 iunie 2016 este d-nul Corlade Neculai; 
c) procesul-verbal al Comisiei de validare prin care se constată legalitatea alegerii domnului 
Corlade Neculai, supleant ales pe lista Partidului Mișcarea Populară la alegerile locale din 5 iunie 
2016, fapt pentru care au hotărât să propună validarea mandatului acesteia, 
ţinând cont de : 
a) referatul constatator elaborat de primarul comunei Bodești şi secretarul comunei Bodești, 
înregistrat sub nr. 5837 din 23.11.2018; 
b) rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Local; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier local al domnului Nechifor Constantin, ca urmare a demisiei acestuia şi 
se declară vacant locul acestuia. 
 Art.2. - (1) Se validează mandatul de consilier local al domnului Corlade Neculai, 
supleant pe lista de candidaţi la Consiliul Local al comunei Bodești din partea Partidului Mișcarea 
Populară. 
(2) Domnul Corlade Neculai îl va înlocui pe domnul Nechifor Constantin  în Comisia de 
specialitate nr.1 a Consiliului Local, constituită pentru următoarele domenii: agricultură, activităţi 
economico – financiare şi protecţia mediului. 

Art. 3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si institutiilor 
interesate. 

 

Nr. 64 din 28.11.2018 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Dârloman Lucian 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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