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          Proiect   

HOTARARE 

Pentru  modificarea Hotararii Consiliului Local Rupea nr. 66/2020  privind 

alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului 

Rupea  
 

  Consiliul local al orașului Rupea, judeţul Braşov,întrunit în şedinţa 

ordinara din data de 27.04.2021 

         Având în vedere : 

           -raportul secretarului general al orasului Rupea cu privire la necesitatea 

modificarii HCL nr. 66/2020 privind alegerea comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului local Rupea , datorita faptului ca doua mandate de consilier 

local au incetat de drept si au fost validate alte doua madate de consilier local; 

         - prevederile art.124, 125,126 si art.129 alin. (2) lit.”a”  din OUG 

nr.57/2019-Codul administrativ , cu modificarile si compleatrile ulterioare,  

      

    În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;            

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1  Se aproba modificarea componentei Comisiei  pentru activitati economico- 

financiare si agricultura, astfel : 

1. DUMBRAVĂ DAN  

2. SERBAN IOAN OVIDIU  

3. VRÂNCEANU VASILE MARIAN  

4. MICU GHEORGHE 

5. VASILE CULIȚĂ CRISTINEL 

 

Art. 2 Celelate prevederi ale Hotararii Consiliului Local Rupea nr. 66/2020  

privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Orasului Rupea raman neschimbate.  

 

 

 INIȚIATOR      contrasemneaza  

      PRIMAR      SECRETAR GENERAL UAT  

    Ing. Alexandru Opriș     jr. Ioana Madalina Roman  
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                                    RAPORT DE SPECIALITATE  

Pentru  modificarea Hotararii Consiliului Local Rupea nr. 66/2020  privind 

alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului 

Rupea  
 
 

 Avand in vedere necesitatea modificarii HCL nr. 66/2020 privind 

alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Rupea , datorita 

faptului ca doua mandate de consilier local au incetat de drept si au fost validate 

alte doua mandate de consilier local  

 In conformitate cu prevederile art.124, 125,126 si art.129 alin. (2) lit.”a”  

din OUG nr.57/2019-Codul administrativ , cu modificarile si compleatrile 

ulterioare,  

        În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare propun 

inlocuirea in cadrul comisiei nr. 1 - Comisia pentru activitati economico- 

financiare si agricultura a domnului Kalman Mihai Levente , a carui mandat a 

incetat de drept prin demisie , cu domnul Serban Ioan Ovidiu – consilier 

validat in locul acestuia, precum si inlocuirea domnului Adam Zoltan , al carui 

mandat a incetat de drept prin deces , cu domnul Micu Gheorghe , consilier 

local nou validat in locul acestuia .  

 

 

 

 

     SECRETAR GENERAL UAT  

     Jr. Ioana Madalina Roman  

 

 

 

  


