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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
 
 
 

HOTARÂRE  
 
 

privind constatarea încetării de drept, prin demisie,  a mandatului  
de consilier local al d-nului Albu Alexandru-Vichentie și declararea locului vacant  

 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţă ordinară; 
Văzând cererea  d-nului Albu Alexandru-Vichentie prin care demisionează  din funcția de consilier local 

în consiliul local al comunei Bănia, întrucât a fost ales și validat atât în funcţia de consilier local, cât şi în 
funcţia de consilier judeţean din partea PSD, în consiliul local al comunei Bănia respectiv consiliul județean 
Caraș-Severin, în urma alegerilor locale din anul 2016;    

Având în vedere și referatul nr.1934/01.07.2016, proiectul de hotărâre și expunerea de motive ale 
primarului comunei Bănia, raportul de specialitate şi raportul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local 
al comunei Bănia;  

Având în vedere prevederile art. 9 al.(2) lit. ,,a” din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 45 al.(1) şi art. 115 lit. „b” din Legea nr. 215 din 23  aprilie 2001 a 
administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi  ulterioare,  

 
HOTARĂȘTE 

     
Art. 1 – Se ia act de demisia d-nului Albu Alexandru-Vichentie și se constată încetarea de drept  a 

mandatului de consilier local din partea Partidului Social Democrat în consiliul local al comunei Bănia.  
Art. 2 - Locul ocupat de persoana prevăzută la art.1 se declară vacant.  
Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica persoanei prevăzute la art. 1 și Instituţiei Prefectului 

judeţului Caraş-Severin; 
 

Bănia la 07.07.2016 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

Țîncu Ioan  
  Contrasemnează 

Secretar  
  Marin Pavel  
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