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P R O I  E C T 
 Nr. 69 din 23.11.2018  

 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar, 
Jr. Bostan Ionel 

 
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. .01.2017; 
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. 
 

Inițiator, 
 Primar, 

Barna Marinel 
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Nr. 5837 din 23.11.2018 
 
 

REFERAT CONSTATATOR 
privind încetarea mandatului domnului consilier Nechifor Constantin şi 

validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant 
 

 Potrivit art.9 alin.2 lit. a) din Legea 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, 
calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale 
a mandatului, în cazul demisiei din funcţia de consilier local. In toate situaţiile de 
încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul 
local adoptă in prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin 
care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului in cauză. 
Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de 
primar şi de secretarul comunei. Referatul va fi însoţit de actele justificative. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Bodești Nr. 56 din 3.08.2017 a 
fost validat mandatul de consilier a d-nului Nechifor Constantin ales la data de 5 
iunie 2016.  La data de 21 noiembrie 2018, prin cererea înregistrată  cu   nr. 5718 
din 21.11.2018, domnul consilier Nechifor Constantin şi-a înaintat demisia din 
funcţia de consilier local. Completarea locului vacant se face prin validarea 
mandatului de consilier local al supleantului de pe lista de candidaţi la Consiliul 
Local al comunei Bodești din partea partidului din care face parte consilierul 
demisionar. Legalitatea alegerii consilierului supleant se verifică de către comisia 
de validare a Consiliului Local.  
 La data de 31 noiembrie 2018 Partidul Mișcarea Populară înaintează 
scrisoarea cu nr. 193 din 25.10.2018 prin care precizează că următorul supleant pe 
lista consilierilor locali PMP Bodești este d-nul Corlade Neculai, întrucât ceilalți 
supleanți au renunțat de pe poziția eligibilă.  
 Având în vedere aceste articole, coroborate cu prevederile 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, s-a întocmit prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supunem spre aprobare Consiliului Local. 
 
 

Primar, 
Barna Marinel 

Secretar, 
Bostan Ionel 
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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
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Comisia de Validare 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

  
 Astăzi, _____ noimebrie 2018, Comisia de validare aleasă de Consiliul Local al 
comunei Bodești  în şedinţa de constituire din 24 iunie 2016 prin hotărârea nr. 23, a 
examinat, în conformitate cu prevederile art.31 (3) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.6 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare legalitatea 
alegerii supleantului pe lista cu consilieri aleşi ai Partidului Mișcarea Populară, ca 
urmare a vacantării  unui loc având în vedere demisia d-nului consilier Nechifor 
Constantin. Următorul supleant pe lista PMP este  d-nul Corlade Neculai conform 
extrasului  din Hotărârea Consiliului Executiv Județean Neamț cu nr. 10 din 
24.10.2018 a Partidului Mișcarea Populară. Au fost analizate următoarele 
documente puse la dispoziţie de către domnul Bostan Ionel , secretarul comunei 
Bodești - listele candidaturilor definitive depuse de către partidul politic PMP pentru 
alegerile locale din 5 iunie 2016; - procesul-verbal privind centralizarea voturilor, 
constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru funcţia de 
consilier local în Consiliul Local al comunei Bodești, elaborat de Biroul Electoral al 
Circumscripţiei nr.14; - Adresa conducerii PMP Neamț 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. După examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat 
ales, Comisia a constatat că au fost respectate condiţiile prevăzute de lege, privind 
alegerea acestuia. Pe cale de consecinţă, comisia propune validarea mandatului 
consilierului ales la data de 5 iunie 2016, respectiv domnului Corlade Neculai.  
 Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal în două exemplare 
originale.  
 
 
 

1.  BURDULOI EUGEN _________________ 
 
2.  TOMESCU GHEORGHE __________________ 
 
3.  BUSUIOC ELENA ___________________________ 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind încetarea mandatului domnului consilier Nechifor Constantin şi validarea 

mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant 
  

Luând în considerare scrisoarea din partea Partidului Mișcarea Populară cu 
nr. 5262 din 31.10.2018 prin care este propusă validarea d-nului Corlade Neculai 
în funcția de consilier local și în baza prevederilor 100, alin. (33) din Legea nr. 
115/2015 pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale, coroborate cu 
art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
completările și modificările ulterioare, ale   cererii cu nr. 5718 din 31.11.2018 a d-
nului Nechifor Constantin  privind demisia din funcția de consilier local, propunem 
încetarea mandatului domnului consilier Nechifor Constantin şi validarea 
mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant 

 
 
 
 
 

PRIMAR 
BARNA MARINEL 
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Hotărâre adoptata la data de 24.06.2017 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

Consiliul local al comunei 
BODEŞTI 

 
  

H O T Ă R Â R E 
privind alegerea comisiei de validare 

 
 
 Consiliul local al comunei  Bodeşti; 
 Văzând rezultatul votului deschis al consilierilor declaraţi aleşi, consemnat în procesul 
verbal al şedinţei de constituire a consiliului local; 
 În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  şi  art. 4  din REGULAMENTUL-
CADRU  de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 
35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.unic – Alege comisia de validare care va funcţiona pe întreaga durată a mandatului 
consiliului local al comunei Bodeşti în următoarea componenţă∗): 

1 . BURDULOI EUGEN 
2. TOMESCU GHEORGHE 
3.  BUSUIOC ELENA 

 
 
 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ, 
 

PĂVĂLOAIA MIHAI 
 

 
 
 Asistent  ILISEI MANUELA 

__________________ 
 
 Asistent GIOCĂȘ VALENTIN-VASILE 
 
  __________________ 
 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                           SECRETAR, 
                                                                                          Bostan Ionel  

Nr. 23 
din 24.06.2016 
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