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Nr.24348 din 15.09.2021 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al 

domnului BERCEANU Sorin-Nicolae , precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local 

al Comunei Bod 

 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul constatator nr.24349/15.06.2021, întocmit de Primarul comunei Bod și Secretarul general 

prin care se propune a se lua act de demisia domnului BERCEANU SORIN-NICOLAE; 

▪ Demisia din funcția de consilier local înaintată de domnul BERCEANU SORIN-NICOLAE  înregistrată cu 

nr. 24241/14.09.2021; 

▪ Prevederile art.204 alin.(2) lit.a) alin.(6) alin(10) alin.(17) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

În temeiul prevederilor art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod ia act cu privirea la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei 

normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului BERCEANU SORIN-NICOLAE  ales pe lista 

de candidați a PRO România . 

ART..2 Se declară vacant locul deținut de consilierul local BERCEANU SORIN-NICOLAE în Consiliul Local al 

Comunei Bod și în Comisia nr.1-,activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecție copii, 

acesta urmând a fi completat cu supleantul de pe lista PRO România care prezintă acceptul partidului și căruia 

i se va, valida mandatul de către judecătoria în a cărei rază de competență se află unitatea teritorial 

administrativă  . 

ART.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 
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