ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR. 42
DIN 28.12.2016
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui VASII IONIȚĂ,
prin demisie și validarea mandatului de consilier local al domnului DIRSCHL PETER
GILBERT
Consiliul Local al oraşului Buziaş, judeţul Timiş:

 Având în vedere:
- demisia din funcţia de consilier local a domnului Vasii Ioniță, materializată prin înscrisul
înregistrat cu nr. 13950/2016;
- adresa nr. 522/25.11.2016 a Partidului Național Liberal, înregistrată la Primăria orașului Buziaș cu
nr. 14268/07.12.2016;
- referatul constatator întocmit potrivit prevederilor art. 12 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 de către
Primarul Oraşului Buziaş - ec. Munteanu Sorin şi secretarul oraşului Buziaş - Vlada Cristina,
înregistrat cu nr. 14671/2016;
- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Buziaș, prin care se
acordă aviz favorabil;
 În baza prevederilor art. 9 alin. 2 lit. A ) şi alin. 3 şi art. 12 alin. 1 și 2 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
 În temeiul prevederilor art. 100 alin.33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.
215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali;
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1, art. 45 alin.1 şi art. 115 alin. 1 lit.a) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . – Se ia act de demisia consilierului local – dl. VASII IONIȚĂ şi se constată încetarea de
drept a mandatului de consilier local al domnului VASII IONIȚĂ, înscris pe lista electorală a
Partidului Național Liberal la alegerile din 05 iunie 2016.
Art. 2. - Se declară vacant locul de consilier local al domnului VASII IONIȚĂ.
Art. 3. - Se validează mandatul de consilier local al domnului DIRSCHL PETER GILBERT,
înscris pe lista electorală a Partidului Național Liberal la alegerile din 05 iunie 2016.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se va comunica :
Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
Primarului orașului Buziaș;
Serviciului administraţie publică locală din cadrul Primăriei Oraş Buziaş ;
Serviciului contabilitate, buget, impozite, taxe, resurse umane din cadrul Primăriei Oraş
Buziaş ;
D-lui VASII IONIȚĂ;
D-lui DIRSCHL PETER GILBERT.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
ALDAN FLORIAN PETRU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
VLADA CRISTINA

