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HOTARAREA NR. 5 

Din 28.02.2020 

 

Privind incetarea de drept prin DEMISIE a mandatelor de consilieri locali a 

domnilor Serban Codruta Maria si Darabant Dan 

 
 

Consiliul Local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica ordinara la data de 
Avand in vedere faptul ca prin adresa nr.1276 din 25.02.2020 a doamnei consilier 

local ȘERBAN CODRUȚA MARIA aceasta isi prezinta demisia din cadrul consiliului local 
Rupea fără a specifica vreun motiv 

Avand in vedere faptul ca prin adresa nr.1273 din 25.02.2020 a domnului consilier 
local  DĂRĂBANȚ DAN acesta   isi prezinta demisia din cadrul consiliului local Rupea fara 
a specifica vreun motiv , 

Tinand cont de Referatul constatator intocmit de Primarul orasului Rupea prin care  
se propune a se constata încetarea de drept a mandatelor de consilieri locali ai domnilor şi 
declararea ca si vacante a locurilor acestora in Consiliul Local Rupea, 

Având în vedere prevederile art. 204, alin. 2 lit. a, alin. (3), alin. (6), alin. (10) si alin. 
17, art. 602 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al 
municipiului Turda; 

HOTARASTE: 
 

Art.1: Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei ȘERBAN 
CODRUȚA MARIA consilier ales de pe listele ALDE 
Art.2: Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului DĂRĂBANȚ 
DAN consilier ales de pe listele ALDE 

 
Art.2 : Se declară vacante locurile consilierilor prevăzuti la art.1 si 2 in cadrul Consiliului 
Local al orasului Rupea. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA 

PASCU DOREL AMOS Secretar General U.A.T. 
jr. Ioana Madalina Roman 

 

 
 

CVORUM: DIFUZARE: 
 

Nr. 
consileri 

Prez 
. 

Abs. Vot 1 ex. Institutiei Prefectului 
1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 
1 ex. DARABANT DAN 
1 ex ȘERBAN CODRUȚA 

P Î A 

15 din care 
2 locuri 
vacante 

10 3 10 - - 
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