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                                                            H O T Ă R Â R E    Nr.11 

                                                                 Din 08 Aprilie 2020 
 
Privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Gepiu a 
domnului Buşe Gheorghe-Dan din partea Partidului Social Democrat 
 
 Având în vedere  Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Gepiu  

Vâzând Ordinul nr.163/11.03.2020 emis de Prefectul județului Bihor privind constatarea 
încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Igna Gheorghe din cadrul Consiliului Local 
al comunei Gepiu înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declararea ca vacant a locului 
consilierului local 

Ţinând cont de adresa nr.23 din  27.03.2020 primită de la Organizaţia Judeţeană Bihor a 
Partidului Social Democrat prin care s-a comunicat că d-l Buşe Gheorghe-Dan este membru al PSD în 
vederea validării în funcţia de consilier local  

Ţinând cont de procesul verbal din data de 30.03.2020 al Comisiei de validare din cadrul 
Consiliului Local al comunei Gepiu,precum şi de declaraţia de acceptare a candidaturii a d-lui Buşe 
Gheorghe-Dan 

 În baza prevederilor art.204 alin.(15) și art.602 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ ,cu modificările și completările ulterioare , 

Văzând Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gepiu 
          În baza art. 129 alin.(1) și 139 alin.(1), art.196 alin1 lit”a”  din  Ordonanța de urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ ,cu modificările și completările ulterioare  

Cu 10 voturi „pentru” din 11 consilieri prezenţi (1 consilier nu votează nefiind validat) 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEPIU adoptă următoarea 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1 Se validează mandatul de consilier local al domnului Buşe Gheorghe-Dan  din partea 

Partidului Social Democrat  în cadrul Consiliului Local al comunei Gepiu. 
Domnul Buşe Gheorghe-Dan va face parte din Comisia pentru agricultură ;activităţi economico-

financiare,amenajarea teritoriului şi urbanism ;administrarea domeniului public şi privat al 
comunei ;servicii şi comerţ ; gospodărire comunală .(Comisia nr.1 ). 

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ 
în termen de 5 zile de la adoptare sau ,în cazul celor absenţi de la şedinţă,de la comunicare,conform 
prevederilor art.311 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- D-l Buşe Gheorghe-Dan,domiciliat în Gepiu nr.579  
      -     Instituţia Prefectului - judeţul Bihor; 
      -     Primarul comunei Gepiu; 
      -     Se aduce la cunoştinţă publică 
      -     Un exemplar la dosar 
 
       Preşedinte de şedinţă,                                                               Contrasemnează, 
         Florian Berindan                                                     Secretar general UAT Comuna Gepiu,                                                               
                                                                                                    Ramona-Corina Iancu 
 
 
 
 
Gepiu la 08 aprilie 2020  
 


