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PROIECT DE HOTARARE

Privind incetarea mandatului de consilier Iocal al domnului Boghici Tiberiu Aurel prin dernisie

fi vacantarea locului detinut de acesta

Ludnd in considerare demisia domnului Boghici Tibe|iu-Aurel din calitatea dc consilier
loca1 ales pe lista de candidati ai Aliantei USR-PLUS in cadrul Consiliului local al orasului

Sinaia, inregistrat[ la Primdria oraqului Sinaia cu nr' 17193/1 1 .06.2021;

Tinand cont de referatul constatator semnat de P marul oraiului Silaia !i Secletarul general

imegistrat cu nr. 17 59 511 5.06.2021;

Avand in vedere raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios-

Administrativ qi Administralie Publica dill cadrul aparatului de specialitate al P marului ora$ului

Sinaia imegistrat sub nr. 17607/i 5.06.2021 prin qare se propune constatarca incetdrii de drept,

inaillte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consiiier local al domnului

Boghici Tiberiu-Aurel Ei declararea ca vacant a locului detinut de acesta in Consiliul local al

oraqului Sinaia;
Vdzdnd avizul Comisieide specialitate a Consiliului local al orasului Sinaia;

In teneiul prcvede lor arI. 129 alin.(1) , aft. 139 alin (1), art. 204 alin (2), lit.a) si alin (17) ,

coroborate cu art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORA.SULUI SINAIA
HOTARi$TE:

Art.l,'Se ia act de incetarea de drcpt, inainte de cxpiralea duratci nornale, prin demisie. a

mandatului de consilier Iocal, al donrnului Boghici Tiberiu-Aurel.

Art.2. - Sc declam vacant locul detirut de domnul Boghici Tiberiu Aurel,consilier local, ales pe

ljsta de candidati ai Aliantei USR-PLUS, in Consiliul locai al ora;ului Sinaia..

Art.3. - Comunicarea !i aducerea la cunoitinte publicd a prezentei hotarari se face dc catre

Secretarul gereml al orasului Sinaia, prin Compartimeltul Ju dic, Contencios-Administrativ ti
Administratie Locala.

Sinaia, 15.06.2021

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETT]L PRAIIOVA ROMANIA
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ORAS SINAIA
SECRETAR
Nr. 17595/15.06.2021

Rf,FERAT CONSTATATOR

Privind incetarea mandatului de consitier local al domnului Boghici

Tiberiu-Aurel

Lu6nd act de demisia domnului Boghici Tiberiu Aurel din funclia de consilier

local in Consiliul Local al oraqului Sinaia, incepind cu data de 10.06.2021,

inregistrati la registratura Primariei oragului Sinaia cu nr' 17193111 06.2021;,

Avand in vedere prevederile de art. 204 alin. (2) lit. a) din O.U.G. .5712019

privind Codul administrativ, se constatd f'aptul ci s-au indeplinit condiJiile,

pentru incetarea de drept a mandatului de consilier Iocal al domnului Boghici

Tiberiu Aurel 9i se declar'6 vacant locul de consilier local in Consiliul local al

oragului Sinaia qi in Comisia de specialitate Buget-Finante.

Ca urmare, propunem Consiliului Local al Orasului Sinaia spre aprobare,

proieclul de hotdr6re privind incetarea n.randatului de consilier local al domnului

Boghici Tiberiu Aurel din fuirclia de consilier local in Consiliui Local al

olaqului Sinaia si vacantarea locului delinut de acesta.

Beatrice- R6dulescu
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P(i6drut orasului Sinaia



COMPARTIMENTUL JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV
SI ADMINISTRATIE PUBLICA
Nr,L76O7 I15.06,2021

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local
al domnului Boghici Tiberiu Aurel

Consiliul Locai se alege pentru un mandat de 4 ani in conditiile legii privind
alegerea autoritEtilor administratiei publice locale.
Ivlandatul consiliului local se exercit5 de la data la care consiliul local este legal
constltuit panE la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.
Potrivit prevederilor legale, calitatea de consilier local inceteaz5 de drept, inainte
de expirarea duratei mandatulul, in caz de demisie,
In data de 11 iunie 2021, domnul Boghici Tiberiu Aurel, consilier ales pe lista de
candidati ai Aliantei USR-PLUS la alegerile locale din septembrie 2020, $i-a
inaintat demisia din functia de consilier local in cadrul Consiliului local al orasului
Sina ia.
Conform prevederilor art. 204 alin.(2), lit,a), alin. (6), alin.(10) si alin.(17) din
OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in cazul incetarii mandatului
inainte de expirarea duratei normale a acestuia, Consiliul local adopt5 in prima
gedinf5 o hot5r6re prin care se ia act de situatia apEruta si se declara vacant
locul consilierului in cauza,
Astfel, propunem constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei
normale a mandatului de consilier local al domnului Boghici Tiberiu-Aurel si
declararea ca vacant a locului deiinut de acesta in Consiliul Locai al orasului
Sinaia 9i in Comisia Buget-Finante, locul acestuia urmand sa fie completat cu
supleantul de pe lista Aliantei USR-PLUS, conform prevederilor iegale in vigoare.
Va inaintam spre analiza si dezbatere, proiectul de hotarare privind incetarea
mandatului de consilier local al domnului Boghici Tiberiu Aurel si declararea
locului vacant.

14aria Bopescu^ /?'
Inspector Compa4rifient ad-tie publicE
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1n atentia Consiliului l,ocal al Orasului Sinaia,

l)t"lMlSlll

Subsemnatul Boghici Tiberiu Aurel, domiciliar in Sinaia, str.
Spatar Mihail Cantacuzino nr. I,jud, Prahova, oonsilier local din
partea Aliantei USR-Pl,US, demisionez din functia de consilier local
in conlbrmitate cu prevederile art.20zl alin.2 lit. a) din Codul
Administrativ. incepand cu data de 10.06.2021 .
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