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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind validarea mandatului de consilier local al D-lui Jitaru Gheorghe 
 
       Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.05.2014 
       Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Panait 
Bian Cristian, ca urmare a pierderii calităţii de membru al Partidului Social Democrat pe a cărui listă a fost ales şi 
declararea ca vacant a locului de consilier local al acestuia, precum şi adresa Partidului Social Democrat – Organizaţia 
Judeţeană Braşov înregistrată sub nr. 23 / 31.03.2014, prin care se comunică următorul supleant pe lista de candidaţi a 
Partidului Social Democrat, în persoana D-lui Jitaru Gheorghe;  
      Hotărârea Organizaţiei Judeţene Braşov a Partidului Social Democrat nr. 2 din 22.03.2014 prin care s-a adoptat 
sancţionarea domnului Panait Bian Cristian cu excluderea din partid; adeverinţa de confirmare a calităţii de membru 
al Partidului Social Democrat a D-lui Jitaru Gheorghe;                      
      Văzând referatul 17475 / 14.05.2014 întocmit de Secretarul Municipiului Săcele şi Avizele Comisiilor de 
specialitate;  
       Având în vedere prevederile art. 96  alin. (9) din  Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      În temeiul prevederilor art. 31 alin. (3); ale art. 31¹ ; ale art. 36 alin. (1) şi alin. (9);  ale  art.45 alin.(1); ale art. 115 
alin. (1) lit. b)  şi al art. 117 lit. a)  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al D-lui  Jitaru Gheorghe, următorul supleant pe lista de candidaţi a 
Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Braşov.  
     Art. 2. Se modifică componenţa Comisiei de specialitate nr. 2 -  „pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură",  în 
sensul că, în locul D-lui Panait Bian Cristian va fi D-l Jitaru Gheorghe. 
     Art.3. 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. 
     Art.4. Secretarul Municipiului Săcele va asigura comunicarea prezentei hotărâri. 
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      CONSILIER   LOCAL                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
     COLŢ RADU PAUL                                                                     C.J.  BUZATU ADRIANA 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5 ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  16  voturi pentru  
Nr. consilierilor în funcţie: 18 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 16 
 
 
 
 
 



 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. D-l Jitaru Gheorghe 


