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LEGISLATURA A VIII-A       

HOTĂRÂREA NR.75 
PRIVITOR LA: constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local 

al doamnei Bocu-Cărămizaru Elena, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului, ca urmare a decesului acesteia 

 

  Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 27.10.2021, la care participă un număr de 12 consilieri 
din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 41/26 iulie 2021  a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin 
,pentru perioada august-octombrie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  

Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr.7984/27.10.2021 si  

Raportul  de  resort   al  Juridic prin care  propune  constatarea incetarii de 

drept a mandatului de consilier local al doamnei Bocu-Cărămizaru 

Elena,inainte de expirarea duratei normale a mandatului,ca urmare a 

decesului acesteia,începand cu data de 25 octombrie 2021 ; 

Văzând Încheierea nr.945/02.11.2020 pronunțată de Judecătoria 

Horezu în dosarul nr.2282/241/2020 prin care a fost validat mandatul 

doamnei Bocu-Cărămizaru Elena, aleasă consilier local supleant pentru 

Unitatea Administrativa Teritorială Stoenești ,județul Vâlcea ,pe lista 

Partidului Național Liberal,în urma alegerilor locale care au avut loc la data 

de 27 septembrie 2020; 

 Ținând cont de Referatul constatator nr.7986/27.10.2021 intocmit de 
către primarul și secretarul general al comunei Stoenești din care rezulta ca 
doamna  Bocu-Cărămizaru Elena,consilier local din partea Partidului 
National Liberal,a decedat la data de 25 octombrie 2021,conform 
Certificatului de deces,seria D.11,nr.739824 din data de 27 octombrie 
2021,propunand constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier 
local ,inainte de expirarea duratei normale a acestuia si vacantarea locului 
in cadrul Consiliului Local al Comunei Stoenesti ,acesta urmand a fi 
completat cu urmatorul supleant de pe lista Partidului National Liberal; 
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Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care 
se propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr.8053/27.10.2021 întocmit de secretarul general al comunei 
Stoeneşti ; 

În conformitate cu  art. 129 alin. 14 și art.204,alin.2,lit.(l),alin.3,alin.6 
și alin.10 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

În baza art.139, alin.1 şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  12  
voturi pentru , adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1.Consiliul Local al comunei Stoenești constată încetarea de drept 
a mandatului de consilier local al doamnei Bocu-Cărămizaru Elena, consilier 
local din partea Partidului National Liberal, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului, ca urmare a decesului acesteia, începând cu data de 
25 octombrie 2021. 

Art.2 Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliul Local 
al comunei Stoenești, deținut de doamna Bocu-Cărămizaru Elena, acesta 
urmând a fi completat cu  următorul supleant de pe lista Partidului National 
Liberal. 

Art.2 Primarul comunei Stoeneşti  va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Juridic  , iar secretarul 
general al  comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei 
Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, 
primarului comunei Stoeneşti, structurii responsabile cu punerea în 
executare  şi aducerea la cunoștință publică prin afișare, precum şi pe 
pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
        
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
Cătălin-Constantin PLETEA                Contrasemnează 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                              Jr.  Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
Stoeneşti,27 octombrie 2021 


