
           ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                 

    CONSILIUL LOCAL                                                                           

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 19/2018   

privind  încetarea  unui mandat de consilier local şi vacantarea unui 

 loc de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

   Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

   Având în vedere demisia doamnei consilier local, Cornelia Golea, din Consiliul Local al 

Municipiului Brad, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 5323/15.02.2015,  PROIECTUL 

DE HOTĂRÂRE nr. 27/210/15.02.2018 precum și REFERATUL CONSTATATOR nr. 

5359/15.02.2018 al privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Cornelia Golea și 

vacantarea unui loc de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad; 
     Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 33/229/16.02.2018, 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. 16/263/21.02.2018 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanţe; 

raportul nr. 8/264/21.02.2018 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, 

protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr. 

10/265/21.02.2018 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 

socială şi de agrement;  raportul nr. 18/266/19.02.2018 al comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 

13/267/19.02.2018 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  alin. 1 și alin 2 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, 

precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. -  Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 

consilier local al doamnei Cornelia Golea,  ca urmare a demisiei acesteia. 

Art. 2. –  Se declară vacant locul de consilier local deţinut de aceasta în cadrul Consiliului 

Local al Municipiului Brad. 

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

     Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică: 

    - Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

    - Primarului Municipiului Brad; 

    - Secretarului Municipiului Brad; 

    - Partidului Național Liberal; 

    - Doamnei Cornelia Golea. 

 
     Brad, 22.02.2018 

                                                                                                      Contrasemnează 

           PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                                                SECRETAR 

              HUIEȚ PETRU - VOICU                                                           CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 16  voturi „pentru” 



 


