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                                     H O T A R A R E A   nr.  105 / 2019 

privind validarea  mandatului de consilier local al domnului  Branea Petru Remus 

 

 

            Consiliul  Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

 Analizând proiectul de hotărâre nr. 103/19.08.2019, referatul de aprobare al primarului 

oraşului Geoagiu nr. 103/19.08.2019 prin care se propune validarea  mandatului de consilier 

local al domnului Branea Petru Remus, raportul de specialitate al Secretarului nr. 

106/20.08.2019, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 

5922/27.08.2019, nr. 5936/27.08.2019 și nr. 5950/27.08.2019 ;  

            Avand in vedere Confirmarea nr. 41/14.08.2019 din partea Organizaţiei Judetene 

Hunedoara  a  PNL  pentru  domnul  Branea Petru Remus,  ca primul supleant propus spre 

validare pe postul ramas vacant in Consiliul local;  

           Reținând Raportul Comisie de validare și depunerea jurământului de către domnul 

Branea Petru Remus; 

În temeiul  art. 31, alin. 3, art. 311, alin. 1 din Legea  administraţiei  publice locale nr. 

215/2001, republicată  cu modificările şi completările  ulterioare; 

În conformitate cu prevederile  art. 129, alin. (2), art. 139 alin. (1) și art. 597 alin. (1) 

lit. ”e”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

                                  

                                                    H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Valideaza mandatul de consilier in Consiliul Local al Orasului Geoagiu al 

Branea Petru Remus. 

         Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios-administrativ, în 

termen de 5 zile de la adoptare pentru consilierii prezenţi, şi respectiv de 5 zile de la 

comunicare pentru consilierii aleşi, absenţi de la şedinţă. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului oraşului Geoagiu, 

Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, Primarului localităţii, domnului consilier Branea 

Petru Remus, se aduce la cunoştinţă publica. 

 
Geoagiu, 30.08.2019 

            Preşedinte de  şedinţă                                                      Contrasemnează  Secretar  

              Dîncșorean Aurel                                                                jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  14  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar: 8 

 


