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HOTĂRÂREA nr. 61/2016 
privind validarea mandatului de consilier local 

al domnului RUSNEAC GHEORGHE 
 
         Având în vedere iniţiativa primarului comunei Vetiş exprimată prin proiectul 
de hotărâre, expunerea de motive. raportul de specialitate şi procesul-verbal al 
Comisiei de validare, 
        Luând in considerare Hotărârea nr 60 din data de 29.11.2016, prin care 
consiliul local al comunei Vetiş constată încetarea de drept a mandatului de 
consilier local ALDE al domnului  BERCI GHEORGHE  ; 
        Analizand  adresa nr.3711/2016  a Organizaţiei Judeţene ALDE-Satu Mare, 
înregistrată la primăria comunei Vetiş sub nr. 3711 din 29 .11. 2016 , prin care 
se confirmă că supleantul pe listele ALDE la alegerile locale din iunie 2016, 
dl.RUSNEAC GHEORGHE, este membru ALDE,  extrasul din procesul-verbal al 
Biroului Electoral de Circumscripţie al comunei Vetiş privind rezultatul alegerilor 
locale din iunie 2016 precum si acordul d-lui RUSNEAC GHEORGHE pentru 
preluarea mandatului vacant de consilier local ; 
       In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali , cu modificările si completările ulterioare ; 
       În temeiul drepturilor conferite prin art.31 şi  art.45 alin.(1) din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
       Consiliul local al comunei Vetiş,  întrunit in şedinţă ordinară din data de 29 
noiembrie 2016 adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

        Art.1 Se validează mandatul de consilier local al d-lui. RUSNEAC 
GHEORGHE, membru ALDE, care va intra în exerciţiul mandatului din 29.11.2016 
- data încetării mandatului domnului  BERCI GHEORGHE, după depunerea 
jurământului. 
      Art.2  Dl. Rusneac Gheorghe va lua locul d-lui Berci Gheorghe în comisia de 
specialitate juridică, disciplină, protecţia mediului şi turism, urbanism, agricultură, 
pe lângă consiliul local al comunei Vetiş. 
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Total consilieri 15 , Prezenti 13, Pentru  13 voturi, Impotriva 0 , Abtineri 0 


