ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui
ZBUCEA RAREŞ FLORIN din partea Partidul Naţional Liberal
Analizând Procesul - Verbal nr. 291 din data de 16.10.2008, întocmit de către Comisia de validare,
aleasă în şedinţa de constituire a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 18.06.2008, prin care se
propune Consiliului Local al Municipiului Oradea validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului
Local al Municipiului Oradea a d-lui ZBUCEA RAREŞ FLORIN,
Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului
Oradea al d-lui Cosma Romulus Pavel, prin demisia sa, depusă ca urmare a numirii sale în funcţia de membru preşedinte al Consiliului de administraţie şi director general al Regiei autonome de pieţe, agrement şi
salubritate Oradea şi înregistrată la Consiliul local al municipiului Oradea cu nr. 288/14.10.2008,
Văzând adresa nr. 289/15.10.2008 prin care Partidul Naţional Liberal - Filiala Bihor, ca urmare a
demisiei d-lui Cosma Romulus Pavel, confirmă apartenenţa politică a d-lui Zbucea Rareş Florin la Partidul
Naţional Liberal - Bihor, pe a cărui lista a candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea,
desfăşurate în data de 01.06.2008, în vederea validării acestuia în funcţia de consilier local,
Luând în considerare demisia d-lui Zbucea Rareş Florin din funcţia de membru în Consiliul de
administraţie al asocierii Consiliului Local al municipiului Oradea cu SC Drumuri Orăşeneşti SA, înregistrată
cu nr. 294/16.10.2008,
În baza art.6 alin.2 şi alin.3 din Legea nr.393/2004, actualizată, privind Statutul aleşilor locali,
Ţinând seama de prevederile art.21, art.22, art.23, din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea
nr.754/2008,
În temeiul art.31, art.31^1, art.32, art.36 alin.(9) şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
hotărăşte:
Art.1. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, a d-lui
ZBUCEA RAREŞ FLORIN, din partea Partidului Naţional Liberal, pe listele căruia a participat ca şi candidat
la alegerile locale din data de 1 iunie 2008.
Art.2. Dl. ZBUCEA RAREŞ FLORIN se repartizează ca membru în Comisia juridică, pentru
administraţie publică, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, relaţii cu alte comisii locale
sau organisme similare.
Art.3. Persoanele interesate pot ataca în justiţie prezenta hotărâre, în condiţiile Contenciosului
administrativ.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- dl. ZBUCEA RAREŞ FLORIN,
- Partidului Naţional Liberal, Filiala Bihor
- SC Drumuri Orăşeneşti SA
- Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Octavian Dan
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Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru” şi 1 vot ,,abţinere” .
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