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H O T Ă R Â R E A  NR. 41/2010* 
 privind  validarea mandatului unui consilier local 

 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.   
 Având în vedere Expunerea de motive a primarului municipiului Brad din care 
rezultă că prin Hotărârea Consiliului local nr. 27/2010 s-a luat act de încetarea 
mandatului de consilier al domnului Costina Ionel Zeno, ca urmare a decesului 
acestuia, precum şi faptul că prin adresa nr. 74/12.04.2010 Partidul Social Democrat  – 
OrganizaŃia JudeŃeană  Hunedoara confirmă că următorul supleant de pe Lista de 
candidaturi a OrganizaŃiei  PSD Brad  la alegerile din data de 1 iunie 2008 de la 
poziŃia nr. 19 este domnul Suciu Ovidiu. 

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad, precum şi de raportul comisiei de 
validare a Consiliului local al municipiului Brad. 

În conformitate cu  prevederile art. 9, lit.,,a” din  Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, a art. 96 alin. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată  şi  a art. 31 alin. 3 din Legea nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 1 şi  art. 45  din Legea administraŃiei 
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 în cadrul Consiliului local al 
municipiului Brad al domnului Suciu Ovidiu fiind înscris pe Lista supleanŃilor la 
OrganizaŃia PSD Brad la poziŃia nr. 19  la alegerile locale din  data de 1 iunie 2008. 
     Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică: 

-  InstituŃiei Prefectului Hunedoara  
-  Primarului municipiului Brad 
-  Partidului Social Democrat –  OrganizaŃia JudeŃeană Hunedoara 
-  domnului Suciu Ovidiu 
  

BRAD,  27.04.2010  
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* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru”  

 


