HOTĂRÂRE NR. 105 /2018
privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Busuioc Victor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive a primarului municipiului Vulcan, înregistrată sub
nr. 105/1/30/10.10.2018 prin care se propune validarea mandatului de consilier local al d-lui Busuioc
Victor;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 105/1/31/2018, procesul-verbal al comisiei de validare
constituită prin H.C.L nr. 67/2016 , modificată ulterior, precum şi avizul comisiei de specialitate
„Juridică și de disc iplină”, înregistrat sub nr. 125/1/33/2018, de pe lângă Consiliul local,
Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr. 100/2018 prin care se ia act de încetarea de
drept a mandatului de consilier local al d-lui Mârza Radu Florin precum şi adresa nr. 6/01.10.2018
emisă de Partidul Uniunea Națională pentru Progresul României – jud. Hunedoara înregistrată la
Primăria Municipiului Vulcan sub nr. 31597/02.10.2018, prin care se atestă că d-l Busuioc Victor este
membru al Partidului Uniunea Național ă pentru Progresul României – jud. Hunedoara.
În conformitate cu 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;
În temeiul dispoziţiilor art. 31 , alin. (3), (4) (5) şi ale art. 45 , alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se validează mandatul de consilier local al d-lui Busuioc Victor, care figurează înscris
la poziţia nr. 5 pe lista candidaţilor Alianța pentru Hunedoara la alegerile locale din iunie 2016 pentru
funcţia de consilier local al municipiului Vulcan.
ART.2 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie termen de 5 de zile ,
în conformitate cu prevederile art. 31¹ din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
cu modificările şi completările ulterioare.
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
Municipiului Vulcan, d-lui Busuioc Victor şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 18.10.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Consilier Feszner Ștefan Florin
Jr. Velea Gabriel

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 16 voturi „ pentru” și un vot
”împotrivă”

