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    MUNICIPIUL BRAD                                                                                                 

    CONSILIUL LOCAL    

 

 

  H  O T  Ă  R  Â  R  E A NR. 19/2019 

privind  validarea mandatului unui consilier local 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;  

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 20/11573/11.02.2019 și 

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 19/11.572/11.02.2019 a Primarului Municipiului 

Brad  prin care se propune validarea mandatului de consilier local al doamnei Chiș 

Alexandra   în Consiliul Local al Municipiului Brad, ca urmare a încetării prin demisie 

a mandatului de consilier local al domnului Petruș Adrian; 

 Ținând cont de adresa nr. 05/04.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului 

Brad sub nr. 16004/07.02.2019 a Organizației Județene a Partidului Social Democrat 

prin care se propune validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local 

al Municipiului Brad al doamnei Chiș Alexandra; 

 Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 

18/11352/11.02.2019, respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere raportul comisiei de validare nr. 29/11352/11.02.2019. 

În conformitate cu  prevederile art. 6 alin. 2 și ale art. 7 alin. 1  din Legea nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, 

precum şi ale 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  prevederilor art. 31 alin. 3 și alin. 5, art. 31^1 alin. 1, art. 36 alin. 1, 

art. 45 alin.1, art. 115 alin. 1 lit. b și ale art. 117 alin. 1 lit. a 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 validează mandatul de consilier local al doamnei CHIȘ 

ALEXANDRA în cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad,  fiind următoarea 

înscrisă pe Lista supleanţilor la Partidul Social Democrat de la alegerile locale din  

iunie 2016. 

    Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuterniceşte  Secretarul Municipiului Brad. 

 

 

 

 



         Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanța de 

contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți 

de la ședință, de la comunicare. 

         Art. 4.  – Prezenta hotărâre se comunică: 

  - Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara; 

  - Primarului Municipiului Brad; 

  - Secretarului Municipiului Brad; 

               - Partidului Social Democrat – Organizația Județeană Hunedoara; 

  - Mass media locală; 

  - doamnei  consilier local,  Chiș Alexandra. 

 

    

 
   Brad, 28.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                                                 SECRETAR 

      MIHAI  MUREȘ                                                                    CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 8  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 15  voturi „pentru”   
 

 

 
 


