
 
 
 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA BORLEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

Privind încetarea mandatului de consilier a domnului PURCARIU VASILE 
 
 

 Consiliul Local al comunei Borleşti, judeţul Neamţ; 
 Urmare  a decesului domnului Purcariu Vasile, consilier local; 
 În baza referatului constatator semnat de primarul şi secretarul comunei 
Borleşti; 
 Având în vedere prevederile 

- art.9 alin(2) lit.”i”,  ale art. 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin(1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier al domnului PURCARIU VASILE, ca urmare a decesului. 
 Art. 2 – Se declară vacant mandatul consilierului prevăzut la art.1,prin deces. 
 Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului 
comunei Borleşti, Organizaţiei judeţene PP-DD Neamţ, Instituţiei Prefectului 
judeţului Neamţ şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
PĂTRUNJEL MIHAIL                                            

           
                                                                          

CONTRASEMNEAZĂ, 
                Secretar Staicu Cristina 
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REFERAT  CONSTATATOR 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.9 alin(2) lit.i) din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, calitatea de consilier încetează de drept, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului, prin deces. 
 
 La data de 02.07.2014, în registrul de stare civilă act deces nr. 50  
a fost înregistrat decesul domnului Purcariu Vasile, consilier local ales 
pe lista PP-DD. 
 
 Faţă de cele menţionate mai sus , potrivit art.12 din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în cazul  încetării 
mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul 
local adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o 
hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul 
consilierului în cauză. 
 
 
 
 
             PRIMAR,                                                            SECRETAR, 
          Iliuţă Vasile                                                                Staicu Cristina 


