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HOTARAREA NR. 7 

    Din 10.02.2021 

          

 

Privind incetarea de drept prin DECES  a mandatului de consilier local a 

domnului ADAM ZOLTAN    

 

 

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

10.02.,2020 

Avand in vedere decesul domnului consilier local ADAM Zoltan , decedat la data de 

01.01.2021, act de deces nr. 2/04.01.2021 inregistrat la Poiana Marului , judetul Brasov  

Tinand cont de Referatul constatator intocmit de Primarul orasului Rupea  prin care se 

propune a se constata încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Adam 

Zoltan   şi declararea ca si vacant a locului acestuia in Consiliul Local Rupea,  

Având în vedere prevederile art. 204, alin. 2 lit. l, alin. (3), alin. (6), alin. (7) alin. (10) 

si alin. 17 art. 139 alin .1 , art. 196 alin 1 lit. a , art. 197 si art. 243 alin. 1 lit a din Ordonanta 

de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum si ale 

Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Rupea; 

 

HOTARASTE: 
  

Art.1: Ia act de incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a 

calitatii de consilier local a domnului ADAM ZOLTAN   

 

Art.2 : Se declară vacant locul consilierului prevăzut la art.1 in cadrul Consiliului Local al 

orasului Rupea.  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA    

ANTAL MARIA                                                                      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. Afisare. 

P Î A 

15  - doua 

mandate 

incetate de 
drept  

13  13 - - 
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REFERAT CONSTATATOR 

 

                    - privind încetarea de drept a unui  mandat de consilier local 

 

  Prin  Incheierea nr. 2085/293/2020 a Judecatoriei Rupea a fost validat 

mandatul de Consilier Local al DomnuluiADAM ZOLTAN, ales de pe listele 

de Consileri ale Partidului Social Democrat, in urma scrutinului din data de 

27.09.2020. La data de 19.10.2020 , in cadrul Sedintei de Constituire a 

Consiliului Local Rupea, acesta a depus juramantul .  

 In urma  decesului domnului consilier local ADAM Zoltan , decedat la data 

de 01.01.2021 , act de deces nr. 2/04.01.2021 inregistrat la Poiana Marului , judetul Brasov  

  

 În conformitate prevederile art. 204, alin. 2 lit. l,  Calitatea de consilier 

local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în  

caz de deces,  

 Încetarea mandatului de consilier local, în cazul decesului se constată în 

prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului constatat in 

urma inaintarii certificatului de deces catre secretarului general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului, preşedintelui de 

şedinţă, după caz.  Prin Hotărârea consiliului local se ia act de deces şi se 

declară vacant locul consilierului local, 

 

Având in vedere cele expuse  se propune constatarea încetarii de drept a 

mandatului  de consilier local din partea PSD a domnului Adam Zoltan  ca 

urmare  a decesului acestuia si declararea ca si  vacant  a locului  consilierului in 

cauza in cadrul Consiliului Local al  orasului Rupea.  

  

P R I M A R, 

             Ing. Opris Alexandru 


