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HOTĂRAREA NR. 78 
din 04 Septembrie 2012 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier local al domnului Ion Stoica 

Având În vedere: 
• Adresa Organizaţiei Judeţene a Partidului Poporului Dan Diaconescu nr. 109/02.08.2012, 

înregistrată la registratura Consiliului local Buftea cu nr.11 1/03.08.2012, prin care se aduce la 
cunoştintă că domnul Ion Stoica şi-a pierdut, prin excluderea din partid, calitatea de membru al 
Partidului Poporului Dan Diaconescu ; 

• Hotarârea nr.47/20.06.2012 a Biroului Naţional de Coordonare a Partidului Poporului Dan 
Diaconescu ; 

• Referatul constatator înregistrat cu nr.112/03.08.2012 semnat de primarul oraşu lu i şi secretarul 
oraşului Buftea, privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului 
Ion Stoica ca urmare a pierderii calităţii de membru al Partidului Poporului Dan Diaconescu,prin 
excludere din partid,ş i actele care justifică constatarea încetării de drept a mandatului în cauză; 

• Raportul serviciului juridic ; 
• În temeiul prevederilor, art.(9) alin . 2 lit. h1), alin.3),alin.4) art. 12 din Legea nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Avizul Comisiei juridice şi de disciplina ; 

In temeiul art. 45 alin .1, art.115 alin.1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, cu modificarile şi completarile ulterioare, 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Consiliul local Buftea constată şi ia act cu privire la încetarea de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului. de consilier local al domnului Ion Stoica, ca urmare a 
pierderii calitatii de membru al Partidului Poporului Dan Diaconescu pe a căru i listă a fost 
declarat ales la alegerile locale din 1 O iunie 2012. 

Art.2. Se declara vacant locul de consilier local deţinut de domnul Ion Stoica în Consiliul 
local al oraşului Buftea, acesta urmând a fi completat în condiţi ile legii. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanţa de contencios administrativ, în 
termen de 1 O zile de la JGrţl~ni c.,a~~ 

Art.4. Secre fl.l l 'b r~ulu(.Sâ1tea va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului 
Oraşu~ui ~~ftea , 1 §lcii~~ g~~ebâ.l!tate pent~u duce.rea la înde~linir~ , ~~mnului Ion. Stoica, 
Organ1zaţ1e1 Judeţ ne~f ·~~~-;~~tdu!Y! Poporului Dan D1aconescu ŞI lnst1tuţ1 e1 Prefectului Ilfov. 
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