CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 80
Din 24 noiembrie 2016
Privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al
oraşului Ştei al d-lui VULCIU IOAN, membru supleant pe lista de
candidaţi a Partidului Național Liberal la alegerile locale din iunie 2016.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, Ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere:
- Raportul de specialitate- expunere de motive, întocmit de compartimentul
juridic din cadrul Primăriei oraşului Ştei, înregistrat la nr. 3806/2016 prin
care se propune validarea mandatului de consilier local în Consiliul local al
oraşului Ştei al d-lui Vulciu Ioan, membru supleant pe lista de candidaţi a
Partidului Na ional Liberal la alegerile locale din iunie 2016.
- procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al oraşului Ştei;
- prevederile art. 31 alin. (5), art.32 şi art. 45 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, modificată şi
completată;
- prevederile art. 7, alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobat de Ordonanţa nr. 35/2002 modificată de Legea nr. 673/2002, ale art. 100, alin. (33) din Legea
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi
a art. 7 din Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare.
Văzând HCL nr. 79/24.11.2016 Privind constatarea încetării de drept
a mandatului de consilier local al d-lui Petrișor Traian, consilier local în
Consiliul Local al oraşului Ştei, ca urmare a decesului acestuia şi declararea
ca vacant a locului de consilier local al d-lui Petrișor Traian .
Ca urmare a adresei nr. 432/15.11.2016, a Organizaţiei Judeţene a
PNL, înregistrată la Sediul Primăriei oraşului Ştei sub nr. 3795/15.11.2016.
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (5), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1 – Dl. VULCIU IOAN, membru supleant pe lista de candidaţi a
Partidului Na ional Liberal la alegerile locale din iunie 2016 ,se validează
în funcţia de consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei, în locul
devenit vacant ca urmare a decesului d-lui PETRIȘOR TRAIAN, consilier
local.
ART.2 - Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa
de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau

comunicare, în cazul celor absenţi de la şedinţă, potrivit art. 31^1 alin. (1)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
ART.3 - Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii
consilierilor prezenţi.
Art. 4 –Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul oraşului
Ştei, secretarul oraşului Ştei şi consilierul juridic al Consiliului Local al
oraşului Ştei.
ART.5 - Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Secretarul oraşului Ştei;
- PNL BIHOR;
- Dl. VULCIU IOAN;
- Dl. Oraş Ionuţ, consilierul juridic al Consiliului Local al
oraşului Ştei.
-

Un exemplar la dosarul cu hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CUC ADRIAN MANUEL
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