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    HOTĂRÂREA       Nr. 122                                                                      Data: 24.09.2015 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind punerea în executare a Sentinței nr. 335/CA pronunțate de Tribunalul Brașov în dosarul 

 nr. 2337/62/2014 

 

            Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.09.2015, 

           Având în vedere: 

- prevederile Sentintei civile nr. 335/CA  pronunțate de Tribunalul Brașov în ședință publică din data de 

09.03.2015 în dosarul nr. 2337/62/2014, prin care anulează, în principal,  H.C.L.  nr. 48/17.04.2014; 

- prevederile  art. 22 și ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Raportul de specialitate nr.  49414/18.09.2015 al Biroului  Contencios Administrativ şi  Avizele 

Comisiilor de specialitate; 

- prevederile art. 36 alin. (1), alin. (9) şi ale art. 61 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

       

           În temeiul art. 45 alin. (1); al art. 115 alin. (1) lit. b)  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art.1.  Se ia act  de prevederile Sentinței civile nr. 335/CA  pronunțate de Tribunalul Brașov în sedința 

publică din data de 09.03.2015 în dosarul  nr. 2337/62/2014 și se constată redobândirea calității de consilier 

local a D-lui Panait Bian Cristian. 

 

         Art.2.   Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă, pe cale de consecinţă, Hotărârea de 

Consiliul Local nr. 52 din 22.05.2014 privind validarea mandatului de consilier local al D-lui Jitaru Gheorghe. 

 

         Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ a Tribunalului Braşov, în 

condițiile şi termenele prevazute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

        Art.4.  Secretarul Municipiului Săcele va asigura comunicarea prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

MOTOC BOGDAN GEORGE                                                             C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  13 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 13 (la momentul votului) 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 2 ex. Biroul  Contencios Administrativ 


