ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL ŞINCA
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com

NR. 30 DIN 23.07.2020
PROIECT DE HOTARARE
privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei
normale a mandatului de consilier local, a domnului Lie Nicolae, in
urma decesului acestuia
Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă de ordinara, la
data de 31.07.2020;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 4444/23.07.2020 a
primarului comunei, precum şi raportul constatator nr. 4445/23.07.2020,
privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale a
mandatului de consilier local, a domnului Lie Nicolae, in urma decesului
acestuia;
Tinand cont de art. 204, alin. 2, litera l) alin. 3, alin. 6, alin. 10, si art.
602 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrative cu
modificarile si completarile ulterioare si prevederile din Regulamentul de
organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Sinca, judetul
Brasov, aprobat prin H.C.L. Sinca nr. 82/29.11.2019;
În temeiul art. 129, alin. 1, art. 139,alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a), art.
197 si art. 198, alin. 1 si alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se constată încetarea de drept inainte de expirarea duratei
normale a mandatului de consilier local, a domnului Lie Nicolae, ales
consilier local pe lista Partidului National Liberal, ca urmare a decesului
acestuia
Art.2. Se declara vacant mandatul consilierului prevazut la art. 1, ca
urmare a decesului.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentie hotarari se încredinteaza
secretarul Comunei Sinca.
INIŢIATOR
PRIMAR
BARLEZ VICTOR

SECRETAR GENERAL
GALEA CRINA MARIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
CO MUNA ŞINCA
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com

Nr. 4444/23.07.2020

REFERATUL DE APROBARE

In data de 13 iulie 2020 a fost inregistrat decesul domnului Lie
Nicolae, conform Certificatului de deces Seria D11 nr. 353748, eliberat la
data de 13 .07. 2020 de catre Stare Civila Fagaras, consilier local la
Consiliului Local al comunei Sinca si tinand cont de dispozitiile legale in
materie initiez un proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept
inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, a
domnului Lie Nicolae, in urma decesului acestuia.

PRIMAR
BARLEZ VICTOR

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
CO MUNA ŞINCA
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com
Nr. 4445/23.07.2020
REFERAT CONSTATATOR
Luand act de decesul domnului Lie Nicolae din data de 11.06.2020, conform
certificatului de deces seria D.11 nr. 353748 eliberat la data de 13.07.2020, atasat la
prezentul referat – consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Sinca, judetul
Brasov, ales pe lista de candidate ai Partidului National Liberal, consilier local al cărui
mandat a fost validat, în urma alegerilor locale desfăsurate in luna iunie 2016, prin
Hotărârea Consiliului Local al comunei Sinca in sedinta din data de 24.06.2016 si de
situatia in care calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului, în cazul decesului.
Vazand temeiurile legale:
,,Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
ART. 204
Încetarea mandatului de consilier local şi de consilier judeţean
(1) ………….
(2) Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept
înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
………………...
l) deces.
(3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) şi
l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de
încetare, după caz.
(6) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l) constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local sau de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de
consilier local sau de consilier judeţean se realizează printr-o hotărâre de constatare a
autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui
consiliului judeţean sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată
după apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată
judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122, precum
şi consilierului local.
(10) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)f), h) şi l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului
şi semnat de primar şi de secretarul general al comunei, al oraşului sau al
municipiului/subdiviziunii municipiului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi
de secretarul general al judeţului. Referatul este însoţit de acte justificative.
……………..

(20) De la data încetării mandatului, consilierul local sau consilierul judeţean
respectiv:
a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedinţele
autorităţii deliberative din care face parte;
b) nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor autorităţii deliberative din care face
parte, precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;
c) nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară.
ART. 602
Până la data desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul
2020, pentru locurile de consilier local, respectiv consilier judeţean a căror vacantare a
fost constatată, prin ordin al prefectului sau prin hotărâre a consiliului local, respectiv a
consiliului judeţean, după caz, în condiţiile art. 204, comunicarea acestor acte
administrative se realizează către consiliul local, respectiv către consiliul judeţean în
vederea validării mandatului supleantului desemnat de partidul politic, alianţa politică sau
alianţa electorală respectivă, cu respectarea art. 30-34,55,55^1,89,90,99 şi 99^1 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.,,,
Astfel data încetării de drept a mandatului, în cazul decesului, este data apariţiei
evenimentului si constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local precum şi
vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a
autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului adoptată în prima şedinţă
desfăşurată după apariţia evenimentului, hotărârea consiliului are la bază, un referat
constatator semnat de primar şi de secretarul general al comunei, însoţit de acte
justificative.

PRIMAR
BARLEZ VICTOR

SECRETAR GENERAL
GALEA CRINA MARIA

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL MERGHINDEAL

COMUNA MERGHINDEAL
PROIECT DE HOTARARE
privind incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului
de consilier local, a domnului Radu Vasile, in urma decesului acestuia

Consiliul Local al comunei Merghindeal, intunit in sedinta ordinara
din data de 21.12. 2015,
Vazand Referatul nr. 4837/17.11.2015 al primarului si secretarului
comunei Merghindeal si Expunerea de motive nr. 2602/18.11.2014
al primarului comunei Merghindeal,
In baza art. 9 alin. (2) lit.i) si alin.(3) din Legea nr. 393/2004
privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art. 36, alin.(9) art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si
completarile ulterioare,
PROPUNE:
Art.1. Se ia act de decesul domnului Radu Vasile, ales consilier
local pe lista Partidului Democrat-Liberal, Organizatia Judeteana Sibiu si se
constata incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului
de consilier local.
Art. 2. Se declara vacant locul de consilier local mentionat la art. 1.
Art. 3. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari va fi asigurata de
catre secretarul Comunei Merghindeal.
.

Emis la Merghindeal, in data de 20.11.2015

INITIATOR
PRIMAR,
TERBEA AUREL IOAN

VIZAT
SECRETAR,
GALEA CRINA MARIA

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL MERGHINDEAL
COMUNA MERGHINDEAL

HOTĂRÂREA 44
privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a
mandatului de consilier local, a domnului Radu Vasile, in urma decesului
acestuia

Consiliul Local al comunei Merghindeal, intunit in sedinta ordinara
din data de 21.12. 2015,
Vazand Referatul nr. 4837/17.11.2015 al primarului si secretarului
comunei Merghindeal si Expunerea de motive nr. 2602/18.11.2014
al primarului comunei Merghindeal,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local Merghindea,
In baza art. 9 alin. (2) lit.i) si alin.(3) din Legea nr. 393/2004
privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art. 36, alin.(9) art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1. Se ia act de decesul domnului Radu Vasile, ales consilier
local pe lista Partidului Democrat-Liberal, Organizatia Judeteana Sibiu si se
constata incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului
de consilier local.
Art. 2. Se declara vacant locul de consilier local mentionat la art. 1.
Art. 3. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari va fi asigurata de
catre secretarul Comunei Merghindeal.
.
Adoptata in Merghindeal, la data de 21.12.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BARSAN MARIUS

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
GALEA CRINA MARIA
ROMANIA
JUDETUL S I B I U
COMUNA B R U I U
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA Nr. 46
privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului
de consilier local a domnului Rusu Silviu Marius, in urma decesului acestuia
Consiliul Local al comunei Bruiu, intunit in sedinta ordinara din data de
26 noiembrie 2014
Vazand Referatul nr.2601/18.11.2014 al primarului si secretarului
comunei Bruiu si Expunerea de motive nr.2602/18.11.2014 al primarului
comunei Bruiu
Avand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica,
apararea ordinii si a linistii publice a drepturilor cetatenilor,
In baza art. 9 alin. (2) lit.i) si alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art. 36, alin.(9) art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Se ia act de decesul domnului RUSU SILVIU MARIUS, ales
consilier local pe lista Partidului Democrat-Liberal, Organizatia Judeteana Sibiu si
se constata incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului
de consilier local.
Art. 2. Se declara vacant locul de consilier local mentionat la art.1.
Art. 3. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari va fi asigurata de catre
secretarul Comunei Bruiu.
Adoptata in Bruiu la data de 26 noiembrie 2014.
PESEDINTE DE SEDINTA,
Stoichiță
Niculaie

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Măcău Lucreția

Difuzat : 1.ex. Institutia Prefectului – judetul Sibiu
1.ex. Dosar de sedinta
1.ex. Dosar hotarari
1.ex. primar

Nr.consilieri - 9
Nr.consilieri prezenti - 8
Voturi pentru - 8
Voturi impotriva - Voturi nule

-

-

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA MERGHINDEAL

RAPORT
COMISIA DE VALIDARE

Comisia intrunita in sedinta la data de 23.11.2015, avand pe
Ordinea de zi Proiectul de hotarare privind incetarea de drept inainte
de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a
domnului Radu Vasile, in urma decesului acestuia insotit de Raportul
secretarului privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local,
nr. 4898/20.11.2015, Expunerea de motive nr. 4899/20.11.2015 a
domnului primar si Referatul de specialitate nr. 4837/17.11.2015, prin
care se justifica initierea proiectului, acorda AVIZ FAVORABIL .

COMISIA:
Barsan marius ______________________________
Gurlea Elvira ______________________________
Bold Vasile
______________________________

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA MERGHINDEAL
Nr. 4900/20.11.2015

Catre,

COMISIA DE VALIDARE

Comisia de validare constituita conform HCL 16(1)/26.06.2012 in
urmatoarea componeta: Barsan marius , Gurlea Elvira, Bold Vasile.
Este necesar a va intrunii in sedinta, avand pe Ordinea de
zi Proiectul de hotarare privind incetarea de drept inainte de expirarea
duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Radu
Vasile, in urma decesului acestuia in vedere acordarii avizului
dumneavoastra.
Alaturat va comunicam Proiectul de hotarare, Raportul
secretarului privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local,
nr. 4898/20.11.2015, Expunerea de motive nr. 4899/20.11.2015 a
domnului primar si Referatul de specialitate nr. 4837/17.11.2015, prin
care se justifica initierea proiectului si certificatul de deces privind pe
acesta.

PRIMAR,
TERBEA AUREL IOAN

SECRETAR,
GALEA CRINA MARIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA MERGHINDEAL

Nr. 4899/20.11.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

In data de 15 .11. 2015 a fost inregistrat decesul domnului Radu
Vasile, conform Certificatului de deces Seria DC nr.255089, eliberat la data
de 16 .11. 2015 de catre Primaria Municipiului Sibiu, consilier local al cărui
mandat a fost validat, în urma alegerilor locale desfăsurate la data
de 10 iunie 2012, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei
Merghindeal.
Decesul reprezinta o situatie de incetare de drept a calitatii de
consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, situatie in
care primarul propune Consiliului local adoptarea unei hotărâri prin care să
se constate încetarea mandatului de consilier local şi să se declare vacant
respectivul loc.
Potrivit competentelor legale conferite de art. 12, alin. (1) si (2) din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, propun Consiliului Local al Comunei
Merghindeal adoptarea unei hotărâri privind constatarea încetării mandatului
de consilier local al domnului Radu Vasile, pe motivul decesului acestuia,
precum si declararea ca vacant a mandatului detinut de acesta.

P R I M A R,
TERBEA AUREL IOAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA MERGHINDEAL

Nr. 4898/20.11.2015
RAPORT
privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Luand act de decesul domnului Radu Vasile – consilier local, ales pe
lista Partidului Democrat Liberal, facem următoarele precizări:
- in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială,
inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinte ordinare consecutive ale
consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni
consecutive, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege;
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o
pedeapsă privativă de libertate;
g) punerea sub interdictie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
h^1) pierderea calitătii de membru al partidului politic sau al organizatiei
minoritătilor nationale pe a cărei listă a fost ales;
i)
deces.
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) coroborate cu cele ale art.
12 din actul normativ mentionat anterior, încetarea de drept a mandatului de
consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre în cazul de fată.
Primarul propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de
situatia aparuta şi se declară locul vacant.
Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre
supus dezbaterii îndeplineşte conditiile de legalitate pentru a fi aprobat.
SECRETAR
GALEA CRINA MARIA
ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA MERGHINDEAL
Nr. 4837/17.11.2015

REFERAT DE SPECIALITATE
Luand act de decesul domnului Radu Vasile conform certificatului de deces seria
DC nr. 255089 – consilier local, ales pe lista Partidului Democrat Liberal.
Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale
a mandatului, în cazul decesului.
Vazand Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali art. 12.
Incetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local după
caz, 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. Hotărârea va avea
la bază, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei. Referatul va fi
însoţit de actele justificative (certificatului de deces seria DC nr. 255089 privind pe
decedatul Radu Vasile).

PRIMAR,
TERBEA AUREL IOAN

SECRETAR,
GALEA CRINA MARIA

ANEXA LA H.C.L. SINCA NR. 82 DIN 29.11.2019
(1) In situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi 1) constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local sau de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de consilier
judeţean se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea
primarului sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului.
Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul
supleantului, în condiţiile art. 122, precum şi consilierului local.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂRĂU
PROIECT DE HOTARARE NR.25
Din data de 29 august 2014

-

privind constatarea incetarii de drept , ca urmare a decesului , a mandatului de
consilier local a dlui Pîrvu Ioan

Consiliul Local al Comunei Părău, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.08.2014 conform art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată,
Avand in vedere decesul la data de 03.08.2014 al dlui Pîrvu Ioan, ales consilier local la
alegerile din iunie 2012, Referatul constatator intocmit de primarul comunei Părău prin care se
propune a se constata incetarea de drept a mandatului de consilier local si declararea vacantă a
acestui mandat, ataşat dosarului de şedinţă,
Luând în considerare avizul Comisiei nr. 2 pentru Activitãţi social-culturale,
culte, Învãţãmânt, sãnãtate şi familie, Juridicã şi de disciplinã
Vazand prevederile art. 36 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala , modificata , art.9 alin.2 lit.j) , art.12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
Alesilor Locali, modificata si completata, Regulamentul de Organizare si Functionare al
Consiliului Local,
In temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala , republicata,
PROPUNE :
Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local din partea
Partidului Social Democrat a domnului Pîrvu Ioan, ca urmare a decesului acestuia.
Art.2. Se declara vacant mandatul consilierului prevazut la art. 1, ca urmare a
decesului.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentie hotarari se încredinteaza secretarul
Comunei Părău.
INITIATOR ,
PRIMAR
POPENECIU MIHAI LIVIU

SECRETAR ,
BUCELEA MARIA ISABELA

