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PROIECT DE HOTĂRARE  

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.  
 
 
          INIȚIATOR      SECRETAR GENERAL 
              PRIMAR      GALEA CRINA MARIA 
       BÂRLEZ VICTOR 
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REFERATUL DE APROBARE 
 
 
 
 
 

 
 

In data de 05 ianuarie 2021 a fost inregistrata la comuna Sinca, sub numarul 
41/05.01.2021,  adresa de la Asociatia Partida Romilor ,,Pro-Europa,, privind demisia domnului 
Mondoc Viorel, precum si confirmarea calitatii de membru al urmatorului supleant de pe pozitie 
3 pe lista de la Asociatia Partida Romilor ,,Pro-Europa  la alegerile locale din data de 27 
septembrie 2020 din comuna Sinca, judetul Brasov. 
            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 Mondoc Viorel, in urma demisiei acestuia si vacantarea unui loc de conilier local in 
cadrul Consiliului Local Sinca si il supun spre dezbatere si aprobare in sedinta extraordinara din 
data de 07.01.2021 prin suplimentarea ordinii de zi cu acest punct. 
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PRIMAR 
BARLEZ  VICTOR 
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Nr. 43/05.01.2021 
 
 

REFERAT CONSTATATOR 
 
 

Luand act de demisia domnului Mondoc Viorel din data de 28.12.2020, precum si de 
adresa numarul 41/05.01.2021 primita de la Asociatia Partida Romilor ,,Pro-Europa,, prin care ni 
se comunica demisia domnului Mondoc Viorel, precum si confirmarea calitatii de membru al 
urmatorului supleant de pe pozitie 3 pe lista de la Asociatia Partida Romilor ,,Pro-Europa  la 
alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 din comuna Sinca, judetul Brasov. 
          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: 
    a) demisie. 
(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. 
    (7) Consiliul local, respectiv consiliul judeţean are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la 
alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului 
constatator semnat de primar şi de secretarul general al unităţii/subidiviziunii administrativ-
teritoriale ori de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului, după caz, 
cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l). În termen de maximum 10 
zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local, respectiv pentru consiliul judeţean, 
constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de consilier 
judeţean se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de 
către secretarul general al unităţii/subidiviziunii administrativ-teritoriale, în situaţia neadoptării 
acestei hotărâri de către consiliul local sau consiliul judeţean, după caz. 



    (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. 
  (14)  În toate cazurile, hotărârea instanţei se comunică părţilor, prefectului şi secretarului 
general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care are obligaţia afişării acesteia la 
sediul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în termen de maximum 2 zile de la 
comunicare. 
    (15)  Funcţia constatată vacantă în condiţiile alin. (6)-(8) se completează cu supleantul 
desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă, care este validat şi 
depune jurământul, în condiţiile art. 117, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanţei. 
(17)  Încetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier judeţean, în cazul demisiei, se 
constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei 
scrise înaintate secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului, 
preşedintelui de şedinţă, preşedintelui consiliului judeţean, după caz Hotărârea consiliului prin 
care se ia act de demisie şi se declară vacant locul consilierului local, respectiv judeţean, se 
comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 
122. 
(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. 
     Avand in vedere  temeiurile legale, demisia 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, prezentul referat 
constatator si este însoţit de acte justificative. 
 
 
 
 
 
 
 
                                PRIMAR                                         SECRETAR GENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 
 
 
 
 
 


