
       ROMÂNIA 
JUDEȚTUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 
 

 
PROIECTUL   DE   HOTARARE  NR. 4 

 
privind incetarea de drept a mandatului de consilier local  a 

domnului LEICA PETRICĂ, inainte de expirarea duratei normale a 

mandatului 

 
  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 

ORDINARA   in data de 28.02.2019; 
        Avand in vedere:  

- expunerea de motive a Primarului comunei Podgoria inregistrata sub 

nr……; 
 - referatul constatator al Primarului comunei Podgoria, dl. Chiru Marius 

Viorel  si al secretarului  comunei Podgoria, d-na Răpeanu Violeta, prin care se 
propune adoptarea unui proiect de hotarare privind incetarea de drept - inainte 

de expirarea duratei normale a mandatului- a mandatului de consilier local al  

domnului LEICA PETRICĂ; 
 - raportul compartimentului  de specialitate  inregistrat sub nr. 

…/………….; 
 - raportul comun de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului 
local Podgoria ,  inregistrat sub nr. ………; 

 -prevederile art. 9 alin.(2) lit. d), alin. (3) si alin.(4) precum si prevederile 
art. 12  alin. (1) si (2)  din Legea nr. 393/2004 Statutul alesilor locali, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

   -prevederile art. 40 alin.(2)  din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 
 In temeiul art.  45 alin. (1) şi art. 115  alin. (1)   lit. b)  si alin. (3)  din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 

 
ART.1. Se  ia act de incetarea de drept  a mandatului de consilier local 

din cadrul Consiliului local Podgoria  a domnului LEICA PETRICĂ - inainte de 
expirarea duratei normale a mandatului - ca urmare  a lipsei  nemotivate  de la 
mai mult de trei sedinte ordinare consecutive ale Consiliului local.  



ART.2. Se declara vacant locul de consilier local detinut de  catre 
domnul LEICA PETRICĂ. 

ART.3. Prezenta hotarare poate fi contestata la Instanta de contencios 
administrativ, conform Legii nr. 544/2004 – Legea contenciosului 

administrative, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut 
de lege. 

ART.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin grija 

secretarului comunei  si va fi comunicata: 
- domnului LEICA PETRICĂ,  
- Primarului comunei Podgoria, judetul Buzau,  

- Institutiei Prefectului, judetul Buzau - Serviciul controlul legalitatii, al 
aplicarii actelor normative, contencios administrativ, aplicarea 

apostilei si relatii cu autoritatile locale. 
 

 

                               Initiator, 
Primar, 

 
Prof. Chiru Marius Viorel 

 

Avizat de legalitate,  
(cf. art. 117 lit „a” din  Legea nr. 215/2001R) 

Secretar,  

 
Rapeanu Violeta  
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