
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                           
          PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR.______ 
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local, din cadrul Consiliului 

Municipal Craiova, al dlui. Dindirică Lucian Costin 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa  ordinară din data de 
27.08.2015; 
   Având în vedere referatul constatator nr.254/2015 al Secretarului Municipiului 
Craiova prin care se propune încetarea de drept a mandatului de consilier local, din cadrul 
Consiliului Municipal Craiova, al dlui. Dindirică Lucian Costin; 

În conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit.a şi alin.3, coroborat cu art.12 din 
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată şi Ordonanţei 
Guvernului nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale; 
 În temeiul art.31 alin.5, art.32 alin.1, art.39 alin.1, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art. 
art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 
 
Art.1. Se ia act de cererea de demisie a dlui. Dindirică Lucian Costin din calitatea de 

consilier local în cadrul Consiliului Municipal Craiova şi, pe cale de consecinţă, 
se constată încetarea de drept a mandatului acestuia.  

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Municipal Craiova.  
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
 Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
 
 

         INIŢIATOR,    AVIZAT, 
            PRIMAR,     PT. SECRETAR, 

    Lia - Olguţa VASILESCU      Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr. 254/20.08.2015 

          Se aprobă, 
           PRIMAR, 
                Lia-Olguţa VASILESCU 
 
 
 

                                                  Pt. SECRETAR, 
                                                                                  Ovidiu MISCHIANU 

  
 
        REFERAT CONSTATATOR 
 
 Prin H.C.L. nr. 32/2012 a fost validat mandatul de consilier al dlui. Dindirică 

Lucian Costin. 
 În baza cererii nr. 248/2015 a dlui. Dindirică Lucian Costin, prin care solicită 

demisia din calitatea de consilier local. 
 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 393/2004 – privind 

Statutul aleşilor locali, modificată: 
 Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de 

expirarea duratei normale a mandatului, în caz de demisie. 
 Alin. 3 prevede: încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către 

consiliul local, respectiv de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, 
după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau oricărui consilier. 

 Legea speciala, sus evocată, prevede în toate situaţiile de încetare a mandatului 
înainte de expirararea duratei normale a acestuia, adoptarea în prima şedinţă ordinară, la 
propunerea primarului, respectiv a consiliului judeţean, unei hotărâri prin care se ia act de 
situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.  

 De asemenea hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator 
semnat de primar şi secretarul municipiului, respectiv preşedintele consiliului judeţean şi 
de secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative. 

 Având în vedere aspectele menţionate: 
 
      PROPUNE: 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova ia act de încetarea de drept a mandatului 

de consilier local al dlui. Dindirică Lucian Costin ales în luna iunie 2012, în urma 
demisiei, şi declară vacant locul acestuia în Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

 
Întocmit, 

Gheorghiţă GÎRD 


