
ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 
Nr.4818/ 13 .10.2022 

REFERATCONSTATATOR 
privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului 

de consilier local al d-lui BUKUR ISTVAN, ca urmare a decesului acestuia 

Subsemnatii Dombora Lehel-Lajos, primarul comunei Reci ~i Nemeth 
Timea-Katalin - secretarul general al comunei, avand in vedere: 

- art. 204, alin. 2 lit. 1), alin. (3), alin. (6), alin. (10) ~i alin. 17, art. 602 din 
Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

- decesul d-lui consilier local Bukur Istvan in data de 10 ocotombrie 2022. 
Propunem aprobarea proiectului de hotarare privind constatarea 'incetarii de drept, 

'inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui BUKUR ISTVAN, 
ca urmare a decesului acestuia 

Primar 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 

Secretar general al comunei 
NEMETH TIMEA-KATALIN 

r----. 
N{-L_. 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEl RECl 
Nr.4936/21.10.2022 

REFERATDEAPROBARE 

privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului 
r ,. de consilier local al d-lui BUKUR ISTVAN, ca urmare a decesului acestuia 

Avand in vedere faptul ca d-1 consilier local Bukur Istvan a decedat in data 
de 10 octombrie 2022, 

In conformitate cu prevederile art. 204, alin. 2 lit. 1) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, mandatul consilierului local inceteaza de drept inainte de 
expirarea duratei normale a mandatului ca urmare a decesului acestuia, 

propun adoptarea proiectului de hotarare prin care sa se ia act de decesul d
lui Bukur Istvan ~i sa se declare locul vacant. 

PRJMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 
Nr.4937/21.10.2022 

PROIECT DE HOT A.RA.RE 
privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului 

de consilier local al d-lui BUKUR ISTVAN, ca urmare a decesului acestuia 

Consiliul Local al comunei Reci, judetul Covasna; 
'intrunit 1n ~edinta ordinara 1n data de 31 octombrie 2022, 
Vazand: 
- Referatul constatator nr.4818/13.10.2022 privind situatia aparuta ~i 1ndeplinirea 

conditiilor legale pentru 'incetarea de drept, 1nainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier local al d-lui Bukur Istvan, ca urmare a decesului acestuia; 

- Referatul de aprobare privind 'incetarea de drept, 'inainte de expirarea duratei normale 
a mandatului de consilier local al domnului Bukur Istvan, ca urmare a decesului acestuia ~i 
vacantarea postului de consilier local; 

Avand in vedere prevederile: 
- art. 204, alin. 2 lit. 1), alin. (3), alin. (6), alin. (10) ~i alin. 17, ait. 602 din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

In temeiul art.139 alin.lsi ale art.196 alin.llit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

HOTARA1;,TE: 

Art.1. Se ia act de 1ncetarea de drept, a mandatului de consilier local al domnului Bukur 
Istvan, inainte de expirarea duratei normale a mandatului in cadrul Consiliului Local al 
Comunei Reci , judetul Covasna, ca urmare a decesului acestuia. 

Art.2. Se declara vacant postul de consilier local ocupat de domnul consilier Bukur 
Istvan - in Consiliul Local al Comunei Reci, judetul Covasna, care a candidat pe lista paitidului 
Uniunea Democrata Maghiara din Romania la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020. 

Art.3 - Prezenta hotarare va fi comunicata in termen legal autoritatilor ~i persoanelor 
interesate, prin grija secretarului general al comunei. 

Initiator, 
Primar, 

Dombora Lehel-Lajos 

Avizat pentru lega!itate 
Data.'~\.: .\ .C>. :.~ .~.l-.':t 
Secretar generai t:.J i c:;ornunei 

~'"0· __ 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 
Nr.4938/21.10.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului 

de consilier local al d-lui BUKUR ISTV A.N, ca urmare a decesului acestuia 

Proiectul de hotarare este initiat urmare a decesului domnului consilier Bukur Istvan. 
in conformitate cu prevede~ile art. 204, alin. (2) lit. I) , din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
mandatul consilierului local 'inceteaza de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului 
ca urmare a decesului acestuia. 

Procedura 'in situatiile de incetare a mandatului este prevazuta de art.204 alin. (6), (7), 
(I 0) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, potrivit caruia: 
(6) in situaJiile previizute la alin. (2) lit. a), c) - j) ,5i l) constatarea fncetiirii de drept a 
mandatului de consilier local sau de consilier judeJean, precum ,5i vacantarea locului de 
consilier local sau de consilier judeJean se realizeazii printr-o hotiirdre de constatare a 
autoritiiJii deliberative respective, la propunerea primarului ori, dupii caz, a pre,5edintelui 
consiliului judeJean sau a oriciirui alt ales local, adoptata in prima ,5edinJa desfa,5urata dupa 
apariJia evenimentului. Hotardrea autoritaJii deliberative este comunicata de fndatajudeciitoriei 
competente sa valideze mandatul supleantului, fn condiJiile art. 122, precum ,5i consilierului 
local. 
(7) Consiliul local, respect iv consiliul judeJean are obligaJia de a adopt a hotardrea prevazuta la 
alin. (6) in termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului 
constatator semnat de primar ,Ji de secretarul general al unitaJii/subidiviziunii administrativ -
teritoriale ori de pre,5edintele consiliuluijudeJean ,5i de secretarul general aljudeJului, dupa caz, 
cu privire la una dintre situaJiile prevazute la alin. (2) lit. a), c) - j) ,5i l). in termen de maximum 
10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local, respect iv pentru consiliul 
judeJean, constatarea incetarii mandatului, precum ,5i vacantarea locului de consilier local sau 
de consilier judeJean se realizeaza de catre prefect prin ordin, fn baza referatului constatator 
comunicat de ciitre secretarul general al unitaJii/subidiviziunii administrativ - teritoriale, in 
situaJia neadoptiirii acestei hotardri de cat re consiliul local sau consiliul judeJean, dupa caz. 

JO) Hotardrea consiliului are la bazii, pentru situaJiile previizute la alin. (2) lit. a), c) - j) , h) ,5i 
l), un referat constatator, fntocmit fn maximum 3 zile de la apariJia evenimentului ,Ji semnat de 
primar ,5i de secretarul general al comunei, al ora,5ului sau al municipiului/subdiviziunii 
municipiului, respect iv de pre,5edintele consiliului judeJean ,5i de secretarul general al judeJului. 
Referatul este insoJit de actejustificative." 

Avand in vedere cele sus-mentionate este necesara adoptarea proiectului de hotarare 
privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier local al d-lui BUKUR ISTVAN, ca urmare a decesului acestuia, in forma initiata de di. 
pnmar. 

Secretar general al comunei, 
NEMETH TIMEA-KATALIN 

NT'._,_ 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public Ji privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, 

linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr~l / ~l . 10, ~~l 

RAPORT DE A VIZARE 
la proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de 

expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui BUKUR 
ISTV .AN, ca urmare a decesului acestuia 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 31 octombrie 2022, a 
analizat proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea 
duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui BUKUR ISTVAN, ca 
unnare a decesului acestuia 

In urma analizarii referatului constatator ~i al proiectului de hotarare, comisia de 
specialitate a constatat ca, proiectul de hotarare este intocmit . cu respectarea prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, ~i se incadreaza in 
prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

Avand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este 
utila ~i oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost 1ntocmit cu respectarea prevederilor legale din 
domeniu, in baza art.125 alin.(l) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA. FA VO RABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului 
local. 

PRESEDINTE 
Modi K6reh Sandor 

Q 
SECRETAR 
Borbath Jeno 


