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R O M A N I A 
COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU 

____________CONSILIUL LOCAL ,___________ 
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului 

GRAMA IONEL  şi declararea locului de consilier local vacant  
 
 
 
 
Consiliul local al comunei Căneşti , judeţul Buzău ; 
avănd în vedere : 
	
	

v demisia	d-lui	Grama	Ionel	din	functia	de	consilier	local	inregistrata	la	Primaria	comunei	
Căneşti	,	judeţul	Buzău	sub	nr.	1.309	din	data	de	25	mai	2018	;	

v prevederile	 referatului	 ,	 constatator	 intocmit	 de	 catre	 primarul	 si	 secretarul	 comunei	
Căneşti	,	judeţul	Buzau	,		inregistrat	la	nr.	1.320	din		29	mai	2018	;	

v expunerea	de	motive	a	primarului	comunei	dl	Stoica	MARIN	,	înregistrată	la	nr.	1328	din																
29	mai	2018	;	

v raportul	de	specialitate	al	compartimentului	adminsitratie	publica	din	cadrul	aparatului	
de	specialitate	al	primarului	,	inregiistrat	la	nr.	1.327	din	29	mai	2018	;	

v raportul	de	avizare	pe	fond	al	proiectului	de	hotărâre	,	emis	de	Comisia	de	specialitate	a	
Consiliului	 Local	 Canesti	 anexat	 la	 Hotărâre,	 inregistrat	 la	 nr.	 1.334/1.335/1.336	 din															
30	mai	2018	anexat	la	hotărâre	;	

v prevederile	 art.	 1	 din	 Hotararea	 Consiliului	 Local	 Canesti	 nr.	 26	 din	 25	 iunie	 2016	
privind	constituirea	Consiliului	local	al	comunei	Canesti	,	judeţul	Buzau	;		

v prevederile	 art.	 1	 din	 Hotararea	 Consiliului	 Local	 Canesti	 nr.	 30	 din	 31	 iulie	 2012		
privind	 	 aprobarea	 REGULAMENTULUI	 DE	 ORGANIZARE	 SI	 FUNCTIONARE	 al	
CONSILIULUI	LOCAL	AL	COMUNEI	CANESTI	 ,	JUDETUL	BUZAU		 ,	CAP.	IX	 ,	art.	61	,	alin.	
(2)	,	lit.	“a”	din	Anexa	la	hotarare	;		

v prevederile	 art.	 4	 și	 art.	 9	 paragraful	 3	 din	 Cartea	 europeană	 a	 autonomiei	 locale,	
adoptată	la	Strasbourg	la	15	octombrie	1985	şi	ratificată	prin	Legea	nr.	199/1997;	

v prevederile	 art.	 9	 ,	 alin.	 (2)	 ,	 lit.	 „a”	 ,	 alin.	 (3)	 si	 art.	 12	 din	 LEGEA	 nr.	 393	 din																												
28	septembrie	2004	privind	Statutul	aleşilor	locali	,	modificata	si	completata	;	

v prevederile	 art.	 7	 alin.	 (2)	 din	 Legea	 nr.	 287/2009	privind	Codul	 civil,	 republicată,	 cu	
modificările	ulterioare	;	

v prevederile	 	 art.	 56	 ,	 art.	 120	 alin.	 (1),	 art.	 121	 alin.	 (1)	 și	 (2)	 și	 art.	 139	 alin.	 (2)	 din	
CONSTITUŢIE*)	din	21	noiembrie	1991	(*republicată*)	;		
	
În temeiul prevederilor , art . 45 , alin. (2) , lit. ‘’a’’ şi art. 115 , alin. (1), lit. 

“b”, alin. (3 – 7) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică 
(*actualizata*) (*republicată*) modificata si completata : 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

Art.1.	 Consiliul local al comunei Canesti , judetul Buzau , ia act de incetarea de 
drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al 
domnului GRAMA IONEL , ca urmare a demisiei . 
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Art.2.	  Se declara vacant locul de consilier , urmand a fi validat urmatorul 
supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile din 05.06.2016 . 
 
 
 
 

Art.3.	 In conformitate cu prevederile art. 48, alin. 2) si art. 49, alin. 2) din Legea 
nr. 215/2001 – a administratiei publice locale , republicata, cu modificari si 
completari, prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului – judetul 
Buzau, Primarului comunei Căneşti , Comisiei de validare a mandatelor de 
consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Căneşti  si domnului 
Grama Ionel  . 
 
 
	

PRESEDINTE DE SEDINTA  , 
Consilier local,  Dorina ZAHARIA   

 
 
 

              CONTRASEMNEAZA ,                                                                                                                                                                                  
Secretar comuna,  Vasile EPURAN 

 
 
 
Nr. 22. Canesti , Buzău , 31 mai 2018 ; 
„Aceast	proiect	de		hotărârea	a	fost	adoptat	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	
din	 data	 de	 31	 mai	 2018	 ,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 art.	 45	 ,	 alin.	 	 (1)	 din	 Legea	 nr.	 215/2001	 a	
administratiei	publice	locale	,	republicata	si	actualizata	cu		un	numar	de	8		voturi	„pentru”,	”-	„	abţineri”	si	
„-„	impotriva	din	numarul		total	de	9		consilieri	locali	în	funcţie	,	si		8		consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
	
	

Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	
 


