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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind încetarea mandatului de consilier local a  
domnului Neacșu Alexandru aflat pe listele PSD 

 
Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședinţă de lucru 

 
 

Având în vedere: 
• referatul constatator comun al Primarului si Secretarului Consiliului Local Domnești 

privind demisia domnului consilier local Neacșu Alexandru; 
• demisia domnului Neacșu Alexandru, consilier în cadrul Consiliului Local Domnești, 

înregistrată la registratura generală sub nr. 11288/19.07.2017;  
• raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domnești. 
În conformitate cu: 

• prevederile art. 9 alin. (2) lit. a), art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali, modificată și completată, 

 
În temeiul art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1  Se ia act de încetarea prin demisie scrisă a mandatului de consilier local al 

domnului Neacșu Alexandru, aflat pe listele Partidului Social Democrat. 
 

Art.2   Se declară vacant locul de consilier local deținut de acesta. 
 

Art.3  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Domnești prin 
aparatul de specialitate. 
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
                                    
 

 
                                                                                                          Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                      /Secretar   
                                                                                                        Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI DOMNEŞTI 

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57 

                       e-mail: primariadomnestiif@yahoo.com 
                                              website: www.primariadomnesti.ro 
 

 

 

REFERAT  CONSTATATOR 

 
 

 

Având în vedere demisia scrisă a domnului consilier Neacșu Alexandru, 

înregistrată sub nr. 11288/19.07.2017 la Registratura Generală a Primăriei Comunei 

Domnești și în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a), art. 10 și art. 12 din 

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările 

ulterioare, propunem spre analiză Consiliului Local, aprobarea și constatarea vacantării 

locului de consilier local deținut de domnul Neacșu Alexandru. 

 

  

  

 

                       Primar,                                                                          /Secretar, 

             Ghiță Ioan-Adrian                                                   Cojocaru Bogdan-Marius 

 
 

 
 


