
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL REBRISOARA 

HOT A RARE 
Privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local 
al domnului Ilovan Leon ~i vacantarea locului de consilier local ocupat de acesta in 

cadrul Consiliului Local al Comunei Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud 

Consiliul local al comunei Rebri~oara intrunit in ~edinta ordinara in data de 
24.11.2021, in prezenta a 12 consilieri ; 

Avand in vedere: 
-Proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Rebri~oara, furegistrat cu 

Nr.80/17.11.2021 
-Demisia domnului Ilovan Leon din functia de consilier local in Consiliul Local al 

' comunei Rebri~oara,inregistrata cu nr. 6050 /05 .11.2021; 
-Referatul constatator nr.6058/05.11.2021 al primarului si al secretarului general al 

comunei Rebri~oara; 
-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rebrisoara, inregistrat sub Nr.6171 
/17.11.2021; 
-Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Rebri§oara privind constatarea 
incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ilovan Leon 
~i vacantarea locului de consilier local ocupat de acesta in cadrul Consiliului Local al 
Comunei Rebri~oara, inregistrat sub 6172/17.11.2021; 
-Avizul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, 
respectarea drepturilor §i libertatilor cetatenilor, protectie sociala, protectia mediului 
,agricultura ~i silvicultura, inregistrat sub nr.6294/24.11.2021; 
- incheierea civila nr.1608/ 21.10.2020 a Judecatoriei Nasaud, privind validarea 

mandatelor consilierilor locali declarati ale§i pentru Consiliul local al comunei Rebri§oara, 
judetul Bistrita-Nasaud; 
- Ordinu] Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud nr.318 din 28.10.2020 privind constatarea 

indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Rebri§oara; 
In conformitate cu: 

-prevederile art.55 alin.2 lit."a" , alin.6 , Anexa 2 din Ordinul Ministerului Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice si Administratiei nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al 
regulamentului de organizare si functionare a consiliului local; 
-prevederile art.204 alin.2 lit. "a" , alin.3 ; alin.6,alin 7; alin 10 si alin.17 din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului Romanei nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i 
completarile ulterioare ; 
-prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei 
Rebri~oara,aprobat prin Hotararea Consiliului Local Rebri~oara nr.47/30.09.2019, 
modificat prin Hotararea Consiliului Local Rebri~oara nr.32/30.06.2021; 



In temeiul art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romanei 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 
ART.I. - Se ia act de demisia domnului Ilovan Leon, consilier local ales la alegerile 
locale din data de 27.09.2020 pe lista de candidati ai Aliantei U.S.R. PLUS ~i se constata 
incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al 
domnului Ilovan Leon,ca urmare a demisiei, Tncepand cu data de 05.11.2021. 
ART.2- Se declara vacant locul de consilier local ocupat de catre domnul Ilovan Leon in 
cadrul Consiliului Local al comunei Rebri~oara, judetul Bistrita -Nasaud. 
ART.3. - Cu aducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se fucredinteaza Secretarul 
general al comunei Rebri~oara. 
ART.4. - Secretarul general al comunei Rebri~oara va comunica prezenta hotarare: 

- Domnului Ilovan Leon ; 
- Alianta U.S.R. PLUS 
- Judecatoriei Nasaud; 
- Primarului comunei Rebri~oara; 
- Institutiei Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud. 

PRE~EDINTE de ~EDINTA, 
SCURTU ANTON 
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