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REFERAT CONSTATATOR 
privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 

 
În sedinta  Consiliului Local din 25 iunie 2016, prin Hotărârea nr. 2/2016, a fost 

validat mandatul de consilier local al doamnei Ștefănescu Elena-Liliana, ales în baza 
scrutinului electoral desfăsurat la data de 05 iunie 2016.  
  Prin cererea  înregistrată sub nr. 7005/25.10.2017 doamna Ștefănescu Elena-Liliana 
duce la cunostinta membrilor consiliului Local al comunei Stoenești  incetarea de drept a 
mandatului de consilier local ca urmare a demisiei depuse.  

Art. 9 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu 
modificările si completările ulterioare,prevede cazurile în  care calitatea de consilie , 
dupa cum urmeaza: 
Art. 9. - (1) Calitatea de consilier local sau de consilier judetean inceteaza la data 
declararii ca legal constituit a noului consiliu ales.  
   (2) Calitatea de consilier local sau de consilier judetean inceteaza de drept, inainte de 
expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:  
   a) demisie;  
   b) incompatibilitate;  
   c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca 
urmare a reorganizarii acesteia;  
   d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului;  
   e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, 
cu exceptia cazurilor prevazute de lege;  
   f) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa 
privativa de libertate;  
   g) punerea sub interdictie judecatoreasca;  
   h) pierderea drepturilor electorale;  
  h1) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei 
minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales; 
Capitol II, Sectiune 1, art. 9, alin. (2), litera H completat de art. I, punctul 3. din Legea 
249/2006 
  *) Dispozitiile art. 9 alin. (2) lit. h1) intra in vigoare la data depunerii declaratiei. (n.n. - 
vezi actul modificator) 
Capitol II, Sectiune 1, art. 9, alin. (2), litera H^1 reglementata de art. II, alin. (3) din 
Legea 249/2006 
   i) deces.  
  (2(1) Cazul prevazut la alin. (2) lit. h1) se aplica si viceprimarului. 
 Capitol II, Sectiune 1, art. 9, alin. (2) completat de art. I, punctul 4. din Legea 
249/2006 
  *) Dispozitiile art. 9 alin. (21) intra in vigoare la data depunerii declaratiei (n.n. 
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- vezi actul modificator). 
Capitol II, Sectiune 1, art. 9, alin. (2^1) reglementata de art. II, alin. (3) din 
Legea 249/2006   .  

Tinand cont de  prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind statutul 
alesilor locali,” (3) Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre 
consiliul local, respectiv de consiliul judetean, prin hotarare, la propunerea primarului 
ori, dupa caz, a presedintelui consiliului judetean sau a oricarui consilier,” coroborate cu 
prevederile art.12 din acelasi act normativ mai sus mentionat,  Art. 12. - (1) In toate 
situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia 
consiliul local sau consiliul judetean, dupa caz, adopta in prima sedinta ordinara, la 
propunerea primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, o hotarare prin 
care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza.  
   (2) Hotararea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator semnat de 
primar si de secretarul comunei sau orasului, respectiv de presedintele consiliului 
judetean si de secretarul general al judetului. Referatul va fi insotit de actele 
justificative.  
  Fata de cele prezentate ,se impune  adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti prin care să se constate  încetarea de drept a mandatului de consilier 
local al doamnei Ștefănescu Elena-Liliana şi declararea vacant a mandatului de consilier 
local. 
 
 
       PRIMAR         SECRETAR 
GHEORGHE DUMBRAVĂ           JR. Matei Gheorghe-Mihai 
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