ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREA
NR. 32
privind validarea mandatului de consilier local al domnului
BUNEA VASILE IONEL

Consiliul Local al comunei Sura Mare, judetul Sibiu, intrunit in sedinta
extraordinara in data de 12 aprilie 2017,
Avand in vedere Raportul nr. 24177 2017 intocmit de Secretarial comunei
Sura Mare,
Luand in considerare Hotararea Consiliului Local nr. 30/2017 privind
constatarea incetarii de drept a calitatii de viceprimar si a mandatului de consilier local
al d-lui Radu Octavian Cosmin,
Avand in vedere adresa nr.72/12. 04.2017 inaintata de catre conducerea
judeteana a filialei Partidului Social Democrat;
Avand in vedere Procesul-verbal al comisiei de validare din cadrul
Consiliului Local al comunei Sura Mare, nominalizata prin H.C.L. nr. 44/1/2016,
prin care se propune validarea domnului Bunea Vasile lonel in func^ia de consilier
local, supleant pe lista Partidului Social Democrat,
In baza prevederilor Legii nr. 67/2004, pentru alegerea autorita^ilor
administrate! publice locale, republicata, cu modiflcarile si completarile ulterioare,
art. 6 alin. (1) si (2) din Legea 393/2004, privind Statutul alesilor locali, cu
modiflcarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor art. 3 1 alin. (2), (3) si (5), art. 115 alin. (1 ) lit. b), art.45
alin.l din Legea nr. 215/2001, privind administrapa publica locala, republicata, cu
modiflcarile si completarile ulterioare,
HOTARA§TE:
Art.l Se valideaza mandatul de consilier local in cadrul Consiliului Local al
comunei Sura Mare al domnului Bunea Vasile lonel, inscris supleant pe lista de
candida^i a Partidului Social Democrat, la alegerile locale din data de 05.06.2016.
Art. 2 Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesap la Tribunalul Sibiu,
in termen de 5(cinci) zile de la adoptare, sau dupa caz de la comunicare.
Art. 3 -Prezenta se va comunica Institupei Prefectului jude^ului Sibiu, Domnului
Bunea Vasile lonel, compartimentului Financiar contabil, si se va aduce la cunostinta
publica prin afisaj si publicare pe site-ul w ww .primari asuramare . ro .
Adoptata Tn Sura Mare la 12 aprilie 2017
Cu 10 voturi pentru din numarul de 13 consilieri Tn functie
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