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HOTĂRAREA NR. 81

din 04 Septembrie 2012
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Fera

•
•
•
•

•
•
•
•

Păstorel

Otonel

Având În vedere:
Adresa nr. 109/02.08.2012 din partea Organizaţiei judeţene Ilfov a « Partidului Poporului
Dan Diaconescu », înregistrata la Consiliul local sub nr.111 /03.08.201 2 ;
Nota de fundamentare prezentata de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea;
Raportul de specialitate al Serviciului Juridic;
Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 78/04.09.201 2 privind constatarea
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatulu i de consilier local al
domnului Ion Stoica ;
Proces-verbal al comisiei de validare, constituită prin Hotarârea Consili ului Local nr. 56 din
20 Iunie 2012;
În temeiul prevederilor art.96, alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, republicată , cu modificări le şi com pletări le ulterioare;
Prevederile art.6 alin.2 si art.? alin.1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
cu modificarile şi completarile ulterioare ;
In temeiul art. 31 , 31 1·32 alin .1 din Legea nr. 215/2001 a admin i straţiei publice locale, cu
modificarile şi completarile ulterioare,
Consiliu/local al oraşului Buftea,
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. lncepând cu data prezentei se valideaza mandatul de consilier local al
domnului Fera Păstorel Otonel declarat ca membru supleant pe lista « Partidului Poporu lui
Dan Diaconescu »,în cadrul Consiliului local al oraşul ui Buftea.
Art.2. Prezenta hotarâre poate fi atacata la instan ţa de contencios administrativ în
termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la ş edi n ţa , de la comunicare.
Buftea va asigura comunicarea prezentei hotarâri
i Fera Păstorel Otonel, Organi zaţiei j udeţene Ilfov a
· iilor de specialitate şi Instituţiei Prefectului Ilfov.
Contrasemnează ,

SECRETAR,

~~

