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    PROIECT  
       
   

 HOTARARE 

  

 

Privind validarea  mandatului de consilier local al domnului Șandru Sorin   
 

 Consiliul Local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica lunara ordinara in data 
de 31.07.2020 

Luand act de demisia din functia de consilier local al orasului Rupea a domnului   
DARABANT DAN   consilier care a fost ales pe listele Partidului Alianta Liberalilor si 
Democratilor  si,  in consecinta,   inceteaza de drept mandatul de consilier local al acestuia , 
iar prin HCL nr.  5 din 28.02.2020 s-a declarat vacant  locul acesteia in cadrul Consiliului 
Local 

Prin adresa nr. 19 din 30.07.2020 inregistrata sub nr. 3866 din 31.07.2020 a 
Organizatiei Judetene a  Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Brasov- Organizatia 
Judeteana confirma apartenenta la partid a domnului ȘANDRU SORIN , aflat pe lista de 
candidati la consiliul local a Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Brasov  

Vazand Procesul Verbal  al Comisiei de Validare din cadrul Consiliului Local al 
Orasului Rupea,  

 
În temeiul prevederilor art. 100, alin. 33 din  Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, ale art. 129 alin (1), art. 139 alin. (1) , art. 597 alin. (2) lit. e, art. 602, 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTARASTE: 

 
Art.unic: Se aprobă procesul verbal prezentat de comisia de validare cu privire la 

legalitatea alegerii consilierului ȘANDRU SORIN în Consiliul Local al oraşului Rupea şi în 
consecinta se  valideaza mandatul de consilier local al orasului Rupea a domnului  ȘANDRU 
SORIN  

 

INITIATOR                                           contrasemneaza  
PRIMAR                  SECRETAR GENERAL UAT 

Ec. Bardas Nicolae Liviu      Jr. Ioana Madalina ROMAN 
 
 
: 
 
 
 

                RAPORT DE APROBARE  
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- PRIVIND VALIDAREA UNUI MANDAT 

Luand act de demisia din functia de consilier local al orasului Rupea a doamnei  
Serban Codruța Maria  consilier care a fost ales pe listele Partidului Alianta Liberalilor si 
Democratilor  si,  in consecinta,   inceteaza de drept mandatul de consilier local al acestuia , 
iar prin HCL nr.  5 din 28.02.2020 s-a declarat vacant  locul acesteia in cadrul Consiliului 
Local 

Prin adresa nr. 19 din 30.07.2020 inregistrata sub nr. 3866 din 31.07.2020 a 
Organizatiei Judetene a  Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Brasov- Organizatia 
Judeteana confirma apartenenta la partid a domnului ȘANDRU SORIN , aflat pe lista de 
candidati la consiliul local a Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Brasov  

-  
În temeiul prevederilor art. 100, alin. 33 din  Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, ale art. 129 alin (1), art. 139 alin. (1) , art. 597 alin. (2) lit. e, art. 602, 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,PROPUN  validarea mandatului de 
consilier local al orasului Rupea a domnului  ȘANDRU SORIN  de pe listele de supleanti 

ale ALDE. 

 

 

 P R I M A R,                

ec. Nicolae Liviu Bardas            

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
                       - privind validarea unui mandat 
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Luand act de demisia din functia de consilier local al orasului Rupea a doamnei  

Serban Codruța Maria  consilier care a fost ales pe listele Partidului Alianta Liberalilor si 
Democratilor  si,  in consecinta,   inceteaza de drept mandatul de consilier local al acestuia , 
iar prin HCL nr.  5 din 28.02.2020 s-a declarat vacant  locul acesteia in cadrul Consiliului 
Local 

Prin adresa nr. 19 din 30.07.2020 inregistrata sub nr. 3866 din 31.07.2020 a 
Organizatiei Judetene a  Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Brasov- Organizatia 
Judeteana confirma apartenenta la partid a domnului ȘANDRU SORIN , aflat pe lista de 
candidati la consiliul local a Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Brasov  

 
În temeiul prevederilor art. 100, alin. 33 din  Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, ale art. 129 alin (1), art. 139 alin. (1) , art. 597 a lin. (2) lit. e, art. 602, 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,PROPUN  validarea mandatului de 
consilier local al orasului Rupea a domnului  ȘANDRU SORIN  de pe listele de supleanti 

ale ALDE. 

       

            S E C R E T A R, 

                        jr. Ioana Madalina Roman 
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