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HOTĂRÂREA NR. 70
Din 28 iunie 201 3
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gresoiu
Nicuşor Cosm in
Consiliul local al oraşului Buftea
Având În vedere:
• Adresa nr. 460/14.06.2013 din partea Partidului N aţiona l Liberal - Filiala Ilfov , înregistrată
la registratura Consiliului local al o raş ului Buftea cu nr.141 /18.06.2013;
• Expunerea de motive prezentată de domnul Pistol Gheorghe, primarul o raşu lu i Buftea;
• Raportul Serviciului juridic din cadru l primăriei oraşulu i Buftea;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 69/28 .06.2013 privind încetarea de drept a mandatului de
consilier loca l al domnului Dumitru Constantin - Florin, ca urmare a demisiei acestuia ;
• Procesul - verbal al comisiei de validare constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56
din 20 Iunie 2012;
În conformitate cu:
• prevederile art.6 alin.(2) ş i art.7 alin .(1) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşi l or
locali, cu modificările ş i co mpletă rile ulterioare;
• prevederilor art. 96, alin . (9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, republicată , cu modificăril e ş i comp l etă ril e ulterioare;
1
• prevederile art. 31 alin . (3) - (5) , 31 · 32 alin . (1) din Legea nr. 215/2001(r), a
administraţiei publice locale, cu modificările şi completă ril e ulterioare,
În temeiul art. 45 alin .(1 ), art.115 alin . (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 (r), a
adm ini straţi ei publice locale , cu modificările ş i co mpletări le ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se va lid ează mandatul de consilier local al domnului Gresoiu Nicuşor Cosmin ,
supleant pe lista de ca nd idaţi ai Partidului Na ţional Liberal, pentru Consiliul local Buftea, la
alegerile locale din 10 iunie 2012 .
Art. 2. Compon e nţa consiliului local al oraş ului Buftea, se mod ifică corespunzăto r potrivit
prevederilor prezentei hotărâri .
Art. 3. Prezenta hotărâ re poate fi atacată la in stanţa de contencios administrativ în
termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazu l ce lor absenţi de la şedinţă , de la comunicare.
Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura comun icarea prezentei hotărâri primarului
o raşul ui Buftea, serviciilor de specialitate, domnului Gresoiu N icuşor Cosmin , Partidului Naţi onal
Liberal - · a~ .W~~ i Instituţiei Prefectu lui Ilfov.
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