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HOTĂRÂREA NR. 170/2021 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al 

doamnei Muntean Felicia- Maria şi a vacantării locului de consilier local 

 

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23 decembrie 2021 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor 

în funcţie (15), 

Având în vedere 

- referatul de aprobare al Primarului orașului Covasna  inregistrat sub 

nr.18.776/22.12.2021 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din 

O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat 

cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la  angajarea 

raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, 

raspundere aferenta actelor administrative; 

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orașului Covasna înregistrat sub nr. 

18.778/22.12.2021 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din 

O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 

din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor 

publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit 

legii, (întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute 

de lege, respectiv semnarea/ avizarea rapoartelor sau a altor documente de 

fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta 

actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ; 

- referatul constatator înregistrat sub nr.18.775 din 22.12.2021 

- avizul comisiei/ comisiilor de specialitate a/ ale Consiliului local; 

- avizul secretarului general al orașului; 

Ținând cont de: 

• Încheierea Civilă din 16.10.2020 pronunțată în dosarul 1756/322/2020 prin 

care a fost validat mandatul de consilier local a doamnei Muntean Felicia Maria, 



în Consiliul Local al orașului Covasna din partea Partidului Național Național 

Liberal. 

 • Ordinul Prefectului Județului Covasna privind constatarea îndeplinirii 

condițiilor legale de constituire a Consiliului local al orașului Covasna în urma 

alegerilor locale din 27 septembrie 2020;  

• Demisia doamnei Muntean Felicia Maria din calitatea de consilier local 

înregistrată la Primăria orașului Covasna sub nr. 18628/20.12.2021 

 • Art. 204 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 133 alin. 2, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotrivă” a - consilieri  

 

                                    H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 –-Constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al 

doamnei Muntean Felicia – Maria, ca urmare a demisiei. 

 

 Art. 2  - Declară vacant locul de consilier local ocupat de doamna Muntean 

Felicia – Maria în Consiliul local al orașului Covasna. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                                               

NEAGOVICI VASILE - CĂTĂLIN 

                                                                                            Contrasemnează, 

                                                                SECRETAR GENERAL 

                                                          AL ORASULUI COVASNA, 

                                                                       VASILICA ENEA 

 

 
 

 

 

 


