
   

 
                         ROMANIA 

                                JUDEȚUL BRAȘOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                   
  

HOTĂRÂREA NR. 152/15.12.2021 
privind constatarea  încetării de drept,  prin demisie,  a mandatului de consilier local al 

 d-lui Crețu Rareș Alexandru și declararea  vacantă a locului acestuia 
 
 Consiliul Local al comunei Cristian întrunit în ședință ordinară la data de 15.12.2021; 
 Analizând temeiurile juridice: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120, art. 121, alin. (1) si alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
c) art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 
d) art. 2 alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 
e) art. 4 și art. 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 oct. 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 f) art. 204, alin. (2) lit. a), alin. (6), alin. (10) și alin. (17) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ 
g) Ordinul Prefectului nr. 829/26.10.2020, privind declararea ca legal constituit a Consiliului 
local al Comunei Cristian;  
h) Încheierea civilă pronuntata de Judecatoria Brașov in Dosarul nr. 18977/197/2020 privind 
validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Cristian, 
judetul Brașov; 
Având în vedere 
a) demisia d-lui Crețu Rareș Alexandru din funcția de consilier local al Consiliului local al 
Comunei Cristian, înregistrată la sediul instituției sub nr. 20600/26.11.2021; 

b)referatul constatator nr. 20981/06.12.2021 întocmit de către Primarul și Secretarul General 
al Comunei Cristian prin care se propune a se lua act de demisia d-lui Crețu Rareș Alexandru; 

Luând act de  avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3 ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi prin care se propune   
a lua act de demisia d-lui Crețu Rareș Alexandru, înainte de termen , la functia de consilier 
local, înregistrate sub nr.238/14.12.2021, nr. 247/14.12.2021 și nr. 246/14.12.2021; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

         Art.1. Consiliul Local al Comunei Cristian ia act cu privire la încetarea de drept, înainte 
de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Crețu 
Rareș Alexandru ales pe listele POL Cristian. 

 

 



 

        Art.2. Se declară vacant locul deținut de consilierul local Crețu Rareș Alexandru în 
Consiliul Local al Comunei Cristian, acesta urmând a fi completat cu supleantul de pe lista 
POL Cristian care prezintă acceptul partidului și este validat de Judecătoria Brașov. 

      Art.3. Secretarul general al comunei Cristian va comunica de îndată prezenta hotărâre   
Judecătoriei Brașov, competentă să valideze mandatul  supleantului. 

 

 

    Adoptată la Cristian, în data de 15.12.2021 
 

              
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ     
      Ovidiu-Silviu BUZOIANU                                             SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                           Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  13  voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 13 
consilieri prezenți la ședință și 14 consilieri în funcție ; 
Se comunică: 1 ex. Colecție; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ședință; 1 ex. Primar; 1 ex. Jud.Brașov.  
Red:AN/AN/5 ex.                                          
 




