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Proiect 
 

HOTARARE 

 
 

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. 

 
 

INITIATOR contrasemneaza 
PRIMAR SECRETAR GENERAL UAT 

 Ec. Bărdaș Nicolae Liviu jr. Roman Ioana Mădălina 
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REFERAT CONSTATATOR 
 

- privind încetarea de drept a doua mandate de consilieri locali 
În şedinţa Consiliului Local din 28.11.2016, prin Hotărârea nr. 22/2016, au fost 

validate mandatele de consilieri locali a domnilor SERBAN CODRUTA MARIA si 
DARABANT DAN , validati in urma demisiei altor consilieri locali alesi în baza scrutinului 
electoral desfăşurat la data de 05.06.2016 

Ulterior, 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, iar  prin 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 , 
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare, una din situatiile în care calitatea de  
consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, o 
reprezintă demisia 

În conformitate prevederile art. 204, alin. 2 lit. a, Calitatea de consilier local 
încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatuluiîn caz de demisie.  

Încetarea mandatului de consilier local, 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, după caz. Prin Hotărârea consiliului local se ia act de demisie şi se declară vacant 
locul consilierului local, 
In conformitate cu atr. 602 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ până la data 
desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020, pentru locurile 
de consilier local 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. 

Având in vedere cele expuse se propune constatarea încetarii de drept a mandatelor  
de consilieri locali din partea ALDE a domnilor SERBAN CODRUTA MARIA si 
DARABANT DAN ca urmare a demisiei acestora si declararea ca si vacante a locurilor 
consilierilor in cauza in cadrul Consiliului Local al orasului Rupea. 

 

P R I M A R, 
 

EC. Nicolae Liviu BĂRDAȘ 
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