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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 56/05.10.2021 

 Privind: constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier 

local în cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, ca urmare a decesului  

 

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEŢUL GIURGIU, având în vedere:   

-Referatul de aprobare nr. 382/2132 /05.10.2021 al primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

- Referatul constatator nr._ 383 /2133/ 05.10.2021 semnat de primarul Comunei Roata de Jos, Județul  

Giurgiu și secretarul general al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

- Certificatul de deces Seria D.11, nr. 803362, emis de Primăria Sectorul 1 București;  

- Prevederile art. 204 alin. (2) lit. ”l”, alin.(3), alin.(6) și alin.(10) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1) și alin.(14) din O.U.G nr.57/2019 privind  

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

În temeiul prevederilor 155, alin. (1), lit. “b”, alin. (3), lit. “b”, art.5 lit. art. 136 alin.(1) din 

O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu aprobarea Proiectului de Hotărâre 

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului 

de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, a dlui 

Pruna Ion, ca urmare a decesului și adoptarea unei hotărâri în acest sens, care va avea 

următoarele articole:  

 

Art.1 Cu data de 02.10.2021, Consiliul local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu constată 

încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul 

Consiliului local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu al domnului Prună Ion (cu apartenență 

politică P.S.D.).  

Art.2 Cu data de 02.10.2021, mandatul de consilier local în cadrul Consiliului local al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu al domnului Prună Ion, consilier PSD, încetează de drept înainte de 

expirarea duratei normale a mandatului urmare decesului acestuia și se declară vacant locul de consilier 

local al acestuia în cadrul Consiliului local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Art.3 Secretarul general al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu prin grija serviciului juridic şi 

administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei.  
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