
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI  
                                                      CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                           
 
 

HOTĂRÂRE 
privind constatarea încet ării de drept a mandatului de consilier local al dom nului 

prof. VASILE SBURLEA, prin demisie  
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

-  demisia din funcţia de consilier local a domnului prof. Vasile Sburlea, înregistrată 
la nr. 6810/30.03.2012; 

-  referatul primarului municipiului Fălticeni, ing. Vasile Tofan, înregistrat la nr. 
6932/03.04.2012; 

             În baza avizului Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
       În baza prevederilor art. 9, alin. 2, lit. a şi alin. 3 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1,  art. 45, alin.1 şi art. 49 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

            Art. unic:  Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al 
domnului  prof. VASILE SBURLEA, înscris pe lista electorală a Partidului România Mare 
la alegerile din iunie 2008, prin demisie, şi se declară vacant locul de consilier local.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Profesor Gabriel Matei                                                                                       
                                                                                    

                                                                                                     Contrasemneaz ă  
                                                                                                           SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                                 Mihaela Busuioc 
  
   Falticeni, 26.04.2012 
   Nr. 26 
 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

     CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier local  

al doamnei  MERCORE PARASCHIVA, membru al Partidulu i România Mare 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

               - referatul Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Fălticeni 
înregistrat la nr. 7020 /04.04.2012;  

         - adresa nr. 7009/03.04.2012 a Partidului România Mare – Organizaţia Judeţeană 
Suceava;  

            În temeiul prevederilor art. 6, alin. 2 şi art. 7, alin. 1 din Legea nr. 393/2004 
privind Statulul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

            În conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3, art. 36. alin. 1,  art. 45, alin.1 şi art. 
49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
            Art.1: Se validează mandatul de consilier local al doamnei                 
MERCORE PARASCHIVA în cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, înscrisă 
pe lista electorală a Partidului România Mare la alegerile din  iunie 2008. 
            Art.2:  Doamna Mercore Paraschiva îşi va desfăşura activitatea în cadrul 
Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive 
şi de agrement. 
            Art.3:  Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ 
în termen de 5 zile de la adoptare. 
 

                
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Profesor Ga briel Matei                                                                                       
                                                                                    
                                                                                          
                                                                            

                                                                                 Contrasemneaz ă  
                                                                                           SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                Mihael a Busuioc 
  
   Falticeni, 26.04.2012 
   Nr. 27 
 



 



 



 


