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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept, a mandatului  

consilierului judeţean Bumb Sorin Ioan, înainte de expirarea duratei normale 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 21 iulie 

2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier 

judeţean; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a 

unui mandat de consilier judeţean; 

- referatul constatator nr. 11478/4 iulie 2016  întocmit de secretarul Județului Alba cu 

privire la încetarea de drept a mandatului consilierului județean Bumb Sorin Ioan înainte de 

expirarea duratei normale; 

Luând în considerare: 

- demisia domnului Bumb Sorin Ioan din funcția de consilier județean, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11405/1 iulie 2016; 

- solicitarea domnului Bumb Sorin Ioan privind constatarea încetării mandatului înainte 

de termen, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11406/1 iulie 2016. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. f, art. 91 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - art. 9 alin. 2 lit. a, art. 9 alin. 3, art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind 

statutul aleşilor locali cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se ia act de demisia domnului consilier județean Bumb Sorin Ioan. 

Art. 2. Se constată încetarea de drept a mandatului consilierului judeţean Bumb Sorin 

Ioan, înainte de expirarea duratei normale. 

Art. 3. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Partidului Național Liberal 

deținut de domnul Bumb Sorin Ioan. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Bumb 

Sorin Ioan, Direcției juridică și relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, Partidului Național Liberal – Organizația județeană Alba. 

 

                    Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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Alba Iulia,  21 iulie 2016      


