
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
 

P R O I E C T  nr. 57 din 18.09.2020  
 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar general al comunei, 
Ionel BOSTAN 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, 

a mandatelor unor consilieri locali şi vacantarea mandatelor acestora 
 

  
Având în vedere: 

-prevederile art.8 alin.(2) din Legea nr.14 /2003 a partidelor politice, cu modificările ulterioare; 
-prevederile art. 204, alin (2) lit. a), alin.(3) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In baza Referatului de aprobare, întocmit de viceprimarul comunei Bodești cu atribuții de 
primar, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.  5178 din 18.09.2020; 
 Având în vedere Referatul nr. 5179 din 18.09.2020, întocmit de secretarul general al comunei 
Bodești; 
 Luând act de sesizarea nr. 5114 din 18.09.2020, înaintată de secretarul general al comunei 
Bodești ;  
 În temeiul  art. 196 alin. (1) lit. „a” și art.602 din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 
– privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre: 
 Art.1  Se constată încetarea de drept a mandatelor de consilieri local ai domnilor: 

MACOVEI IOAN 
PĂVĂLOAIA MIHAI 
GIOACĂȘ VALENTIN-VASILE 
ILISEI MANUELA 
HANGANU VASILE 
CRÎŞMARIU IOAN 
LAZĂR GHEORGHE 

 Art.2  Locurile ocupate de domnii consilieri MACOVEI IOAN, PĂVĂLOAIA MIHAI, GIOACĂȘ 
VALENTIN-VASILE, ILISEI MANUELA, HANGANU VASILE, CRÎŞMARIU IOAN și LAZĂR GHEORGHE în 
cadrul Consiliului Local al comunei Bodești se declară vacante, ele urmând a fi ocupate de supleanții 
de pe lista partidelor a căror mandate au încetat. 
 Art.3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate.      

   
    Iniţiator, 

 Viceprimar  cu atribuții de primar,  
Elena BUSUIOC 

                          
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de ________ 2020, cu 
respectarea art. 139, alin. (2) litera i) (majoritate absolută), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de ____voturi pentru, ____ abţineri şi ____ voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri 
în funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă. 
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 Nr.  5178 din 18.09.2020 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, prin demisie, a mandatelor unor consilieri locali şi vacantarea mandatelor acestora 

  
  

În ședința de constituire a Consiliului Local din 24.06.2016 prin Hotărârea nr. 24 a fost validat 
mandatele de consilier local  ai domnilor MACOVEI IOAN, PĂVĂLOAIA MIHAI, GIOACĂȘ VALENTIN-VASILE, 
ILISEI MANUELA, HANGANU VASILE, CRÎŞMARIU IOAN și LAZĂR GHEORGHE, în cadrul Consiliului local al 
comunei Bodești. 
  În data de 24.08.2020  prin procesul-verbal nr.82  încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție nr. 
14 Bodești au fost declarate definitive candidaturile depuse de către  unui consilieri, pentru alegerile locale din 
data de 27.09.2020, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume  
 Primar 

 

Formațiune politică pe 
listele căreia a candidat și a 

fost ales consilier local la 
alegerile locale din 2016 

Formațiune politică pe 
listele căreia a candidează 
la funcția de consilier local 
la alegerile locale din 2020 

1.  MACOVEI IOAN Partidul Social Democrat (PSD) Partidul Pro România 

2.  PĂVĂLOAIA MIHAI Partidul Social Democrat (PSD) Partidul Pro România 

3.  GIOACĂȘ VALENTIN-VASILE Partidul Național Țărănesc 
Creștin Democrat (PNȚCD) 

Partidul Social Democrat (PSD) 

4.  ILISEI MANUELA Partidul Național Țărănesc 
Creștin Democrat (PNȚCD) 

Partidul Social Democrat (PSD) 

5.  HANGANU VASILE Partidul Național Țărănesc 
Creștin Democrat (PNȚCD) 

Partidul Social Democrat (PSD) 

6.  CRÎŞMARIU IOAN Partidul Ecologist Român (PER) Partidul Național Liberal (PNL) 

7.  LAZĂR GHEORGHE Partidul Alianța Liberalilor și 
Democraților (ALDE) 

Alianța USR-PLUS 

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) din Legea partidelor politice nr.14/2003, republicată, 
înscrierea unei persoane într-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al cărui membru a fost 
anterior. Pe cale de consecinţă, acesta îşi pierde calitatea de membru al celui dintâi partid politic ca urmare a 
manifestării sale de voinţă. 

Având în vedere prevederile art.204 alin.(2) lit.a și alin.(6) din OUG nr.57/2019, privind Codul 
administrativ,  în caz de demisie mandatul consilierului local încetează de drept înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului, constatarea încetării se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității 
deliberative la propunerea primarului . Față de cele menționate mai sus propunem consiliului local adoptarea 
hotărârii prind  constarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatelor 
unor consilieri locali şi vacantarea mandatelor acestora. 
  
  

    Iniţiator, 
 Viceprimar  cu atribuții de primar,  

Elena Busuioc 
  

  

mailto:primariabodesti@yahoo.com


 

  
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț - 
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 

 
                     Nr.  5179 din 18.09.2020                                                                                             
         Aprob,  

                                                                                    Viceprimar  cu atribuții de primar,  
                                                                                Elena BUSUIOC 

 
REFERAT  

 Baza legală: 
 LEGEA NR. 14/2003 a  partidelor politice, cu modificările și completările ulterioare; 
 LEGEA 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
 ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 

În ședința de constituire a Consiliului Local din 24.06.2016 prin Hotărârea nr. 24 a fost validat mandatele de 
consilier local  ai domnilor MACOVEI IOAN, PĂVĂLOAIA MIHAI, GIOACĂȘ VALENTIN-VASILE, ILISEI MANUELA, HANGANU 
VASILE, CRÎŞMARIU IOAN și LAZĂR GHEORGHE, în cadrul Consiliului local al comunei Bodești. 
  În data de 24.08.2020  prin procesul-verbal nr.82  încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție nr. 14 
Bodești a fost declarată definitivă candidatura depuse de către  unui consilieri, pentru alegerile locale din data de 
27.09.2020, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume  
 Primar 

 

Formațiune politică pe listele 
căreia a candidat și a fost ales 

consilier local la alegerile locale 
din 2016 

Formațiune politică pe listele 
căreia a candidează la funcția 
de consilier local la alegerile 

locale din 2020 
8.  MACOVEI IOAN Partidul Social Democrat (PSD) Partidul Pro România 

9.  PĂVĂLOAIA MIHAI Partidul Social Democrat (PSD) Partidul Pro România 

10.  GIOACĂȘ VALENTIN-VASILE Partidul Național Țărănesc Creștin 
Democrat (PNȚCD) 

Partidul Social Democrat (PSD) 

11.  ILISEI MANUELA Partidul Național Țărănesc Creștin 
Democrat (PNȚCD) 

Partidul Social Democrat (PSD) 

12.  HANGANU VASILE Partidul Național Țărănesc Creștin 
Democrat (PNȚCD) 

Partidul Social Democrat (PSD) 

13.  CRÎŞMARIU IOAN Partidul Ecologist Român (PER) Partidul Național Liberal (PNL) 

14.  LAZĂR GHEORGHE Partidul Alianța Liberalilor și 
Democraților (ALDE) 

Alianța USR-PLUS 

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) din Legea partidelor politice nr.14/2003, republicată, înscrierea unei 
persoane într-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al cărui membru a fost anterior. Pe cale de 
consecinţă, acesta îşi pierde calitatea de membru al celui dintâi partid politic ca urmare a manifestării sale de voinţă. 

Luând act de sesizarea nr. 5114 din 18.09.2020, înaintată de secretarul general al comunei Bodești ; În 
conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) din Legea partidelor politice nr.14/2003, republicată, înscrierea unei persoane 
într-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al cărui membru a fost anterior. Pe cale de consecinţă, 
acesta îşi pierde calitatea de membru al celui dintâi partid politic ca urmare a manifestării sale de voinţă. 

Având în vedere prevederile art.204 alin.(2) lit.a și alin.(6) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ,  în caz 
de demisie mandatul consilierului local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, constatarea 
încetării se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative la propunerea primarului . Față de cele 
menționate mai sus propunem consiliului local adoptarea hotărârii prind  constarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale, prin demisie, a mandatelor unor consilieri locali şi vacantarea mandatelor acestora. 

 
 

SECRETAR GENERAL AL U.A.T,  
Ionel BOSTAN 

mailto:primariabodesti@yahoo.com
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                                                        Referat de aprobare 

 
 Baza legală: 

 LEGEA NR. 14/2003 a  partidelor politice, cu modificările și completările ulterioare; 
 LEGEA 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
 ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 

În ședința de constituire a Consiliului Local din 24.06.2016 prin Hotărârea nr. 24 a fost validat mandatele de 
consilier local  ai domnilor MACOVEI IOAN, PĂVĂLOAIA MIHAI, GIOACĂȘ VALENTIN-VASILE, ILISEI MANUELA, HANGANU 
VASILE, CRÎŞMARIU IOAN și LAZĂR GHEORGHE, în cadrul Consiliului local al comunei Bodești. 
  În data de 24.08.2020  prin procesul-verbal nr.82  încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție nr. 14 
Bodești a fost declarată definitivă candidatura depuse de către  unui consilieri, pentru alegerile locale din data de 
27.09.2020, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume  
 Primar 

 

Formațiune politică pe listele 
căreia a candidat și a fost ales 

consilier local la alegerile locale 
din 2016 

Formațiune politică pe listele 
căreia a candidează la funcția 
de consilier local la alegerile 

locale din 2020 
15.  MACOVEI IOAN Partidul Social Democrat (PSD) Partidul Pro România 

16.  PĂVĂLOAIA MIHAI Partidul Social Democrat (PSD) Partidul Pro România 

17.  GIOACĂȘ VALENTIN-VASILE Partidul Național Țărănesc Creștin 
Democrat (PNȚCD) 

Partidul Social Democrat (PSD) 

18.  ILISEI MANUELA Partidul Național Țărănesc Creștin 
Democrat (PNȚCD) 

Partidul Social Democrat (PSD) 

19.  HANGANU VASILE Partidul Național Țărănesc Creștin 
Democrat (PNȚCD) 

Partidul Social Democrat (PSD) 

20.  CRÎŞMARIU IOAN Partidul Ecologist Român (PER) Partidul Național Liberal (PNL) 

21.  LAZĂR GHEORGHE Partidul Alianța Liberalilor și 
Democraților (ALDE) 

Alianța USR-PLUS 

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) din Legea partidelor politice nr.14/2003, republicată, înscrierea unei 
persoane într-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al cărui membru a fost anterior. Pe cale de 
consecinţă, acesta îşi pierde calitatea de membru al celui dintâi partid politic ca urmare a manifestării sale de voinţă. 

Având în vedere prevederile art.204 alin.(2) lit.a și alin.(6) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ,  în caz 
de demisie mandatul consilierului local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, constatarea 
încetării se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative la propunerea primarului . Față de cele 
menționate mai sus propunem consiliului local adoptarea hotărârii prind  constarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale, prin demisie, a mandatelor unor consilieri locali şi vacantarea mandatelor acestora 

Luând act de sesizarea nr. 5114 din 18.09.2020, înaintată de secretarul general al comunei Bodești ; În 
conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) din Legea partidelor politice nr.14/2003, republicată, înscrierea unei persoane 
într-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al cărui membru a fost anterior. Pe cale de consecinţă, 
acesta îşi pierde calitatea de membru al celui dintâi partid politic ca urmare a manifestării sale de voinţă. 

Având în vedere prevederile art.204 alin.(2) lit.a și alin.(6) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ,  în caz 
de demisie mandatul consilierului local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, constatarea 
încetării se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative la propunerea primarului . Față de cele 
menționate consider oportun si legal adoptarea hotărârii prind  constarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, prin demisie, a mandatelor unor consilieri locali şi vacantarea mandatelor acestora. 
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