
       R O M Â N I A                                                           

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                    

    MUNICIPIUL BRAD                                                                       

    CONSILIUL LOCAL  

      

H O T Ă R Â R E A  NR. 20/2018 

privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al 

 Municipiului Brad al domnului Ștefea Bogdan - Sorin 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 28/210/15.02.2018 și EXPUNEREA DE 

MOTIVE nr. 27/211/15.02.2018 a Primarului Municipiului Brad  prin care se propune validarea 

mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad al domnului  Ștefea Bogdan 

- Sorin, ca urmare a încetării prin demisie a mandatului de consilier local al doamnei Golea Cornelia; 

 Ținând cont de adresa nr. 51/14.02.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

5367/15.02.2018 a Partidului Național Liberal prin care se solicită validarea mandatului de consilier local 

în cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad al domnului Ștefea Bogdan - Sorin; 

 Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 34/229/16.02.2018, respectiv al 

Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere raportul nr. 37/229/20.02.2018  al Comisiei de validare; 

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,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

              Art. 1. – Se validează mandatul de consilier local al domnului Ștefea Bogdan - Sorin în cadrul 

Consiliului Local al Municipiului Brad, fiind următorul înscris pe Lista supleanţilor la Partidul Național 

Liberal 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 în termen de 5 zile de la adoptare 

pentru consilierul prezent, respectiv în termen de 5 zile de la comunicare în cazul în care consilierul este 

absent de la ședință. 

         Art. 4.  – Prezenta hotărâre se comunică: 

  - Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara; 

  - Primarului Municipiului Brad; 

  - domnului  consilier local,  Ștefea Bogdan – Sorin; 

                        - Partidului Național Liberal. 

 

     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” 

          

  


