
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 1/2016
privind  încetarea, prin demisie, a unui mandat de consilier local şi declararea

vacantării locului de consilier local respectiv

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere demisia din funcţia de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului

Brad a domnului Gheorghe Adrian Duşan, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
1816/15.01.2016, PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  nr. 15/211/19.01.2016 precum şi Referatul comun nr.
18.540/16.06.2015 al Primarului Municipiului Brad şi al Secretarului Municipiului Brad privind demisia
domnului consilier local Gheorghe Adrian Duşan;

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 6/239/20.01.2016, respectiv al
Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad,
respectiv: raportul nr. 1/213/27.01.2016 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanţe;
raportul nr. 1/214/27.01.2016 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr. 1/215/27.01.2016
al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement;
raportul nr. 1/216/25.01.2016 al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 1/217/25.01.2016 al comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. a, art. 10 şi ale art. 12 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, ale art. 45 alin. 1  şi ale 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. - Se ia act de încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe
Adrian Duşan, Partidul Social Democrat.

Art. 2. – Se declară vacant locul de consilier local deţinut de acesta.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Secretarului Municipiului Brad;
- Partidului Social Democrat;
- Domnului Gheorghe Adrian Duşan.

Brad, 28.01.2016
Contrasemnează

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                SECRETAR
Ionel Daniel Adam Mihaela David

cvorumul necesar: 8 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 15 voturi „pentru”


