
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

      H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea validarii următorului supleant din Lista de supleanți a Partidului National 

Liberal - dl. Ciubotariu Cornel Florin în funcția de Consilier Local al Consiliului Local Huedin, in urma 

demisiei d.lui Andriescu Mihai 

 

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  31.01.2020. 

Având în vedere actul nr. 631/20.01.2020 depus de către dl. consilier local Andriescu Mihai prin 

care ne aduce la cunoștință faptul că renunță la funcția de consilier local întrucât și-a schimbat domiciliul 

de pe raza UAT Huedin. 

 Ținând seama de referatul comun nr. 720/22.01.2020, al primarului și secretarului general al 

orașului Huedin,  privind constatarea încetării  înainte de expirarea  duratei  mandatului de consilier local, 

a domnului Andriescu Mihai, ca urmare a schimbării domiciliului într-o altă unitate administrativ – 

teritorială.  

 Luând în considerare adresa înregistrată sub nr.808/27.01.2020 a Partidului National Liberal- 

Organizația Județeană Cluj, prin care se certifică că primul supleant din lista de supleanți, respectiv dl. 

Ciubotariu Cornel Florin, are calitatea de mebmru al partidului în vederea validării acestuia în locul rămas 

vacant în urma renunțării la mandat a  d.lui Andriescu Mihai. 

 Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 810/27.01.2020 inaintat de  primar și avizat de comisia 

de munca si protecție socială la ședința din data de 27.01.2020 

 In temeiul  prevederilor art. 129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.a, art.139 alin. 3, lit.g, art.196, alin.1,  art. 

204, alin.2, 3, alin.6, teza I, alin.10, 16 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

     H O T A R A S T E 

 Art.1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local a d.lui.Andriescu Mihai începând cu 

data de 20.01.2020, înainte de expirarea duratei mandatului de consilier local candidat pe listele Partidului 

Național Liberal, ca urmare a actului nr.631/20.01.2020,  în urma schimbării domiciliului într-o altă 

unitate administrativ – teritorială respectiv în comuna Izvorul Crisului, jud. Cluj, și se vacantează postul 

de consilier local din cadrul Consiliului Local Huedin. 

 Art.2. se aprobă validarea următorului supleant din Lista de supleanți a Partidului Național 

Liberal, în persoana d.lui Ciubotariu Cornel Florin în funcția de consilier local al Consiliului Local 

Huedin, care va face parte din comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism și din comisia pentru 

cultură, culte, învățământ, sănătate. 

 Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. Ciubotariu Cornel 

Florin, și  Directia economica din  cadrul Primăriei orașului Huedin. 

Nr. 9/31.01.2020      

Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  13 

        Consilieri absenti:    2 

        Votat pentru:   13 

 

Preşedinte de şedinţă,          Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                    Cozea Dan 

LS……………………… 


