
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  

  MUNICIPIUL FĂLTICENI 
Nr. 12125/19.06.2020 

                                                                                                        
                                                                                                           Proiect                            

                                                  
                                                                                                       

HOTĂRÂRE 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului 

GRIGORAŞ LIVIU, prin deces 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
      -    decesul domnului Grigoraş Liviu înregistrat la  data de 11.06.2020; 
       -  referatul primarului municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe - Cătălin Coman, înregistrat 
la nr.  11648/12.06.2020; 
 În baza prevederilor art. 204, alin. 2, lit. l, alin. 3, alin. 6  şi 10 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. 
a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

             
 Articol unic: Se constată încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier 
local al domnului GRIGORAŞ LIVIU, înscris pe lista electorală a Partidului Social Democrat 
la alegerile din iunie 2016, şi se declară vacant locul de consilier local.  
 
                          
 
                      INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
      Prof.  Gheorghe Cătălin Coman                                                                                                                                                                                                              
          
                                                                                                    AVIZAT  

                                                                              SECRETAR GENERAL MUNICIPIU  
                                                                                              Jr. Mihaela Busuioc 
 

 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FALTICENI 
Nr. 11648/12.06.2020 
 
 

R E F E R A T  
 
 

 Având în vedere decesul domnului GRIGORAŞ LIVIU înregistrat la data de 

11.06.2020, conform  Certificatului medical constatator al decesului  nr. 772/11.06.2020 se 

impune incetarea de drept a mandatului acestuia, în conditiile art. 204, alin. 2, lit. l, alin. 3, 

alin. 6  şi 10 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Domnul Grigoraş Liviu a fost  înscris pe lista electorală a Partidului Social Democrat 

la alegerile din iunie 2016, iar in urma vacantarii locului acestuia, va fi validat mandatul 

candidatului declarat supleant, înscris pe lista electorală. 

 În toate situatiile de încetare a mandatului inainte de expirarea duratei, constatarea 

încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier 

local se realizează printr – o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative, adoptată în 

prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului, în baza referatului constator semnat 

de primar şi secretarul general al municipiului. 

 
 
 
           PRIMAR,                                                        SECRETAR GENERAL, 
   prof. Gheorghe-Cătălin Coman                                        jr. Mihaela Busuioc 
 
 

 

 

 

 

 
 
 


