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HOTĂRÂRE 
 

privind validarea unui mandat de consilier local în consiliul local al comunei Bănia. 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Bănia, întrunit în şedinţă ordinară,  
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, propunerea comisiei de validare constituită la 

nivelul consiliului local al comunei Bănia, pe întreaga durată a mandatului precum şi adresele nr. 46/21.06.2016  
și nr.55/01.07.2016 ale Partidului Social Democrat, Organizația județeană Caraș-Severin;  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia din data de 07.07.2016 privind 
constatarea încetării de drept, prin demisie,  a mandatului de consilier local al d-nului Albu Alexandru-Vichentie 
și declararea locului vacant .  

În temeiul prevederilor art. 100 al.(33) 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;  

Având în vedere şi prevederile art. 6 al.(2) şi al.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
cu modificările şi  completările ulterioare, precum şi prevederile art. 6 din Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale aprobat  de O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 31 al.(4) şi al.(5), art. 311, art. 45 al.(1) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007,  cu modificările şi completările 
ulterioare, 

  
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.  1 -  Se validează mandatul de consilier în Consiliul Local al comunei Bănia, al d-nei BREBU 

MARIA din comuna Bănia nr. 226, din partea Partidului Social Democrat.  
Art. 2 – Prezenta hotărâre se va comunica persoanei prevăzute la art. 1 şi Instituţiei Prefectului 

judeţului Caraş-Severin, Serviciul pentru Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ.  
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