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PROIECT DE  H O T Ă R Â R E   nr.  2/2021 

privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local 

al domnului  Branea Petru - Remus 

 

 

            Consiliul  Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

  Avand in vedere Referatul constatator nr. 138 / 18.12.2020, semnat de primar 

si de secretarul orasului, din care rezultă faptul ca domnul Branea Petru - Remus a 

decedat la data de 15.12.2020,  conform Certificatului de deces Seria D.11 nr. 331435 

din data de 15.12.2020 eliberat de Consiliul Local al municipiului Deva – Stare Civilă; 

In temeiul prevederilor art. 204 alin. (2) lit. ”l”, alin. (3) și alin. (6) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările  ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (14), 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. ”a” din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

                                  

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 

Art. 1.  Se constată  incetarea de drept a mandatului de consilier local al 

domnului  Branea Petru - Remus  începând cu data de 15.12.2020, precum si 

vacantarea unui post de consilier in Consiliul local al orasului Geoagiu. 

 Art. 2.  Prezenta hotarare se comunica; 

  - Institutiei Prefectului judetul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu. 

- Judecătoriei Orăștie; 
 

Geoagiu, 11.01.2021  

 

 

  INITIATOR,                                                                                             AVIZAT, 

       Primar,                                                                                               Secretar General, 

ec. Cărăguț Vasile                                                                                  Jr. Cimpoeșu Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

     ORAŞUL GEOAGIU 

Nr. 138/18.12.2020 

 

 

 

REFERAT 

privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local 

al domnului  Branea Petru - Remus 

 

 Domnul Branea Petru Remus a fost ales consilier local pe lista Partidului 

Național Liberal, la alegerile locale din luna septembrie 2020. 

 La data de  15.12.2020 a survenit decesul domnului Branea Petru Remus, din 

motive medicale, conform Certificatului de deces Seria D.11 nr. 331435 din data de 

15.12.2020 eliberat de Consiliul Local al municipiului Deva – Stare Civilă. 

            Potrivit prevederilor Art. 204 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările  ulterioare : 

- Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

.......................... 

l)deces. 

 - Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) şi 

l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia 

de încetare, după caz. 

 - În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l) constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier local sau de consilier judeţean, precum şi vacantarea 

locului de consilier local sau de consilier judeţean se realizează printr-o hotărâre de 

constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului ori, după 

caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima 

şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative 

este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, 

în condiţiile art. 122, precum şi consilierului local. 

- Consiliul local, respectiv consiliul judeţean are obligaţia de a adopta hotărârea 

prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de 

zi a referatului constatator semnat de primar şi de secretarul general al 

unităţii/subidiviziunii administrativ-teritoriale ori de preşedintele consiliului judeţean 

şi de secretarul general al judeţului, după caz, cu privire la una dintre situaţiile 

prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l). În termen de maximum 10 zile de la expirarea 

termenului stabilit pentru consiliul local, respectiv pentru consiliul judeţean, 

constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de 

consilier judeţean se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului 

constatator comunicat de către secretarul general al unităţii/subidiviziunii 

administrativ-teritoriale, în situaţia neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local 

sau consiliul judeţean, după caz. 

- Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f), 

h) şi l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia 

evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul general al comunei, al oraşului 

sau al municipiului/subdiviziunii municipiului, respectiv de preşedintele consiliului 



judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul este însoţit de acte justificative, 

in situatia noastră de copia Certificatului de deces. 

- Funcţia constatată vacantă în condiţiile alin. (6)-(8) se completează cu supleantul 

desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă, care este 

validat şi depune jurământul, în condiţiile art. 117, ulterior rămânerii definitive a 

hotărârii instanţei. 

 Raportat la situaţia de fapt şi la prevederile legale invocate anterior, se constată 

încetarea de drept a calităţii de consilier local a domnului Branea Petru Remus şi 

vacantarea unui post de consilier in Consiliul local al orasului Geoagiu. 

  

 
               PRIMAR                                                                                      SECRETAR, 

          Ec. Cărăguț Vasile                                                                       Jr. Cimpoeşu Maria  

           
 


