
   R O M Â N I A 

   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

            BUDACU DE JOS 

 

H O T Ă R Â R E 

Privind validarea mandatului unui consilier local 
 

 

Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a ____ consilieri 

locali; 

 Având în vedere: 

-referatul de aprobare al Primarului şi secretarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 5501 

din 10.10.2019; 

 -raportul secretarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 5502 din 10.10.2019; 

 -adresa Partidului Naţional Liberal – Filiala Bistriţa-Năsăud, înregistrată sub nr. 252 din 16.09.2019; 

 -demisia din funcția de consilier local, depusă de d-l Bîrlean Ioan-Remus, înregistrată sub nr. 5076 

din 18.09.2019; 

 -avizul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 5661 din 18.10.2019; 

 -raportul Comisiei de validare, înregistrat sub nr. 5679 din 18.10.2019; 

 În conformitate cu: 

-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Budacu de Jos nr. 53 din 23.06.2016 privind 

constituirea Consiliului local, completată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Budacu de Jos nr.63 

din 15.07.2016; 

-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Budacu de Jos nr. 48 din 23.09.2019 privind 

constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al d-lui Bîrlean Ioan-Remus; 

-prevederile art.100 alin. (33) din Legea nr.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 , cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.122, art.129 alin.(1), (2) lit. „a”, art. 139 alin. (1), art.196 alin.(1) lit. „a”  

și ale art.597 alin.(1), lit. “e” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1.-Se validează mandatul de consilier local al domnului Semerean Valentin, supleant pe listele 

Partidului Naţional Liberal. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează secretarul comunei Budacu de 

Jos. 

Art.3.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă ordinară, cu _____ voturi „pentru”, _____ voturi 

„împotrivă” şi ____ abţineri, din _____ consilieri prezenţi; 

Art.4.-Secretarul comunei Budacu de Jos va comunica prezenta hotărâre cu : 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- Partidul Național Liberal – Filiala Bistrița-Năsăud; 

- Primarul comunei Budacu de Jos; 

- d-l Semerean Valentin, domiciliat în comuna Budacu de Jos, sat Monariu, nr.47 judeţul Bistriţa-

Năsăud. 
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