CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. ______ din ____________

REFERAT CONSTATATOR

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.141 din 28 iulie 2015, Consiliul
Județean Bihor a luat act de demisia din calitatea de consilier judeţean a dnei Butișcă
Victorica Valentina din motive personale, iar locul ocupat de consilierul judeţean a fost
declarat vacant, în conformitate cu art. 12 alin.(1) și (2) din Legea nr. 393/2004 privind
statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art.100 alin. 33 din Legea 115/2015 pentru alegerea
autorităților administrației 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 , ,, Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt
declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi
pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care
sunt înscrişi în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului
vacant, partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor
judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din organizaţia
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naționale”.
Prin adresa nr. 5 din 24.07.2015 a U.S.L. înregistrată la Consiliul Județean Bihor
sub nr. 8767 din 17.06.2015 se confirmă în scris, sub semnătura conducerii judeţene a
formațiunii politice că, următorul supleant pe lista de candidați depusă de USL la
alegerile pentru Consiliul Județean Bihor din data de 10 iunie 2012 este dl Gherman
Dumitru, actualmente membru PSD,
Având în vedere cele prezentate, se impune validarea următorului supleant de pe
lista depusă de USL la alegerile din data de 10 iunie 2012, poziția nr.24 : Dl Gherman
Dumitru, domiciliat în Oradea, str. Aleea Călinului, nr. 14, bl.X16 ap.5 actualmente

membru PSD, confirmat prin adresa PSD – Bihor nr.87 din 20.07.2015
Ca urmare a celor prezentate de mai sus, propunem ca în conformitate cu
prevederile Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației 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 și
coroborată cu art. 31 și art. 90 din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările şi
completările ulterioare să fie validat mandatul de consilier judeţean următorului supleant
de pe lista formațiunii politice

.

Anexăm - adresa nr. 5 din 24.07.2015 a USL,
- Adresa nr.87 din 20.07.2015 a P.S.D. Bihor
PREŞEDINTE,
Cornel Popa
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CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Carmen Soltănel

PROIECT
HOTĂRÂREA NR._____
din___________________2014
privind validarea unui mandat de consilier judeţean
Având în vedere
- Referatul constatator nr.______/_______
- Raportul Comisiei de validare a Consiliului judeţean Bihor;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.141 din 28 iulie 2015 privind
încetarea și vacantarea unui post de consilier județean
- prevederile art.100 alin. 33 din Legea 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației
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

- prevederilor art. 31, art. 31^1 alin.1, art.32 alin.1, și art.90 din Legea nr. 215/2001,
legea administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se validează mandatul de consilier judeţean al următorului supleant pe lista
depusă de USL la alegerile din 10 iunie 2012 , dl Gherman Dumitru.
Art.2. Dl Gherman Dumitru se repartizează în Comisia ____________.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de Contencios
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcția Generală Administrație Publică Locală- Compartimenul Relații cu consilierii.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;
- Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
- Compartimentul Relații cu Consilierii;
- Dl Gherman Dumitru
PREŞEDINTE,
Cornel Popa

