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HOTARAREA NR. 5 DIN 07.01.2021 

HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului 

de consilier local, a domnului Mondoc Viorel, in urma demisiei acestuia  
si 

 vacantarea unui loc de conilier local in cadrul Consiliului Local Sinca 
 
 
        Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă de extraordinara, la data de 07.01.2021; 
         Având în vedere referatul de aprobare nr. 42/205.01.2021 a primarului comunei, precum şi 
raportul constatator nr. 43/05.01.2021, privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea 
duratei normale a mandatului de consilier local, a domnului Mondoc Viorel, in urma demisiei 
acestuia si  vacantarea unui loc de conilier local in cadrul Consiliului Local Sinca; 
        Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca; 
        Tinand cont de art. 204, alin. 2, litera a), alin. 3, alin. 6, alin. 7, alin. 10 si art. 17 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 Mondoc Viorel, ales consilier local pe lista Asociatia Partida Romilor 
,,Pro-Europa,,  ca urmare a demisiei acestuia 
 Art.2. Se declara vacant mandatul consilierului prevazut la art. 1, ca urmare a demisiei.  
 Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentie hotarari se încredinteaza secretarul Comunei 
Sinca.  
 
 
          PRESEDINTE DE SEDINTA                        SECRETAR GENERAL 
      GHIRCOIAS DANIEL NICOLAE                   GALEA CRINA MARIA 
 
 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi din totalul de 13 
   Prezenta s-a difuzat:     

- 1 ex. InstitutiaPrefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.;  
- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 
- 1 ex. Persoana nominalizata.;  
- 1 ex. Judecatoria Fagaras.;  

 

 


