
                                                                                                            
                                                                                                      

 

 

  

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
 

 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,  

a mandatului de consilier local  al lui Bachiș Ștefan 
 

 

 
Consiliul local al comunei Rebra întrunit in ședința  ordinară in data de 28.05.2020, în prezența 

......... consilieri; 

Luând în dezbatere:  
- Referatul de aprobare nr516/6.05./2020 la proiectul de hotărâre privind constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al lui 
Bachiș Ștefan;  

- referatul constatator nr. 511/6 mai  2020 întocmit de secretarul general al  
comunei Rebra, cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului de consilier local  al lui Bachiș Ștefan;  
Luând în considerare:  
- adresa nr. 1596082/14.03.2020  a Serviciului Public Comunitar de Evidență a 

Persoanei Târgu –Mures prin care ni se comunică  decesul lui Bachiș Ștefan,  înregistrată la 
registratura comunei Rebra cu nr. 513 din 6  mai  decembrie 2020;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Rebra  nr. 20/25 iunie 2016 privind validarea 
mandatelor consilierilor aleși la alegerile locale din 5 iunie 2016, ce compun Consiliul local al 

comunei Rebra; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Rebra  nr. 21/25 iunie 2016 privind  

constituirea Consiliul local al comunei Rebra;  
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Rebra  nr. 24/25 iunie 2016 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Rebra;   
Având în vedere prevederile art. 129 alin. 14 , art. 204 alin. 2 lit. l, art. 204 alin. 3, art. 

204 alin. 6, art. 204 alin. 7, art. 204 alin. 10, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 129 alin. 14  , art.139 alin. 3 lit. i, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 

lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare  

 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. Constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 

de consilier local al lui  Bachiș Ștefan, ca urmare a decesului.   
Art.2. Se declară vacant locul de consilier local din partea Partidului Naţional Liberal 

deținut de Bachiș Ștefan.  
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Primarul comunei Rebra 

- Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud; 



                                                                                                            
                                                                                                      

 

 

  

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 

CONSILIUL LOCAL 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de____ voturi  „pentru”_______”impotrivă” şi 

_____ „abţineri ” din totalul de _______consilieri participanţi. 

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

GAVRILOAIE DUMITRU-CORNELIU  

                                                                                                                                                  

Contrasemnează, 

              Secretar general, 

                Vasile Călini 

              Nr.6 

       Din28.05.2020 

 


