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CONSILIUL  LOCAL 
 
  

       HOTĂRÂREA NR.85 
     din 26.11.2009 

privind  încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui  BENŢE 
DOMIŢIAN şi validarea mandatului de consilier local  

al d-lui ISPAS ALIN-MIHAEL  
 

 Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
26 noiembrie 2009; 
 Având în vedere adresa nr.145/2009 a PNL – Filiala Sălaj din care rezultă că dl. Benţe Domiţian 
nu mai este membru al Partidului Naţional Liberal – Filiala Sălaj, adresa nr.140/2009 a PNL – Filiala 
Sălaj şi declaraţiile d-lor Chifor Iuliu, Osvath Iosif şi Moldovan Luţius din care rezultă că aceştia renunţă 
la funcţia de consilieri locali, adresa nr.141/2009 a PNL – Filiala Sălaj din care rezultă că dl. Drăgan 
Dumitru nu mai este membru al PNL, iar următorul pe listă ca supleant figurează dl. Ispas Alin-Mihael, 
membru al Partidului Naţional Liberal, Referatul constatator al primarului şi al secretarului oraşului 
Şimleu Silvaniei, precum şi Raportul comisiei de validare a Consiliului Local; 

  În baza prevederilor art.9 alin.2 lit.h^1, art.9 alin.4 şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art.31^1 şi art.33 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
HCL nr.133/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 
Oraşului Şimleu Silvaniei; 
 În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

   H O T Ă R ĂŞTE: 
 Art.1. Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei ia act de încetarea de drept a mandatului de 
consilier local al domnului BENŢE DOMIŢIAN, ca urmare a pierderii calităţii de membru  al Partidului 
Naţional Liberal pe a cărui listă a fost ales şi declară vacant locul acestuia. 
 Art.2. Se validează mandatul de consilier local al domnului ISPAS ALIN-MIHAEL, înscris pe 
lista Partidului Naţional Liberal la alegerile locale din 1 iunie 2008. 
 Art.3. Dl. consilier ISPAS ALIN-MIHAEL va face parte din Comisia pentru programe de 
dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură, în calitate de membru, în 
locul d-lui Benţe Domiţian. 
            Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată  la Tribunalul Sălaj de către dl. Benţe Domiţian în 
termen de 10 zile de la comunicare, iar de către cei interesaţi în termen de 5 zile de la adoptare sau, în 
cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. 
 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                       -Prefectul Judeţului Sălaj  
            -Primarul oraşului Şimleu Silvaniei 
            -dl. Benţe Domiţian 
            -dl. Ispas Alin-Mihael 
                       -Partidul Naţional Liberal  – filiala Sălaj 
                       -Direcţia Economică (salarizare) 
                       -Dosar hotărâri. 
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