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                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Gnandt János 

înainte de expirarea duratei normale a acestuia 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Referatul constatator privind încetarea de drept a mandatului de consilier local 

al domnului Gnandt János  înainte de expirarea duratei normale a acestuia ca urmare a 

condamnării prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de 

libertate,  

- prevederile art.9 alin.(2) lit. f şi alin. (3), coroborate cu prevederile art. 12 din 

Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- Sentinţa penală nr.175/P/2014 a Tribunalului Bihor – Oradea, pronunţată în 

dos.nr.572/111/2014, rămasă definitivă prin Decizia Penală nr.297/A/2014 din 11 iunie 

2014, a Curţii de Apel Oradea pronunţată în dos.nr.572/111/2014, prin care dl. Gnandt 

Janos a fost condamnat la 1 an şi 7 luni închisoare, cu suspendarea condiţionată a 

executării pedepsei,  

În baza art.36 alin.(9), art.45, precum şi art.115 alin.(1) lit. b din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului 

Gnandt János  – ales pe lista Uniunii Democrate a Maghiarilor din România la data de 10 

iunie 2012, ca urmare a condamnării prin hotărâre judecătorească definitivă, la o pedeapsă 

privativă de libertate. 
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Art.2: Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al 

oraşului Valea lui Mihai, al d-lui Gnandt János. 

 

Art.3: Prezenta hotărâre poate fi atacată de dl. Gnandt János  la Tribunalul 

Bihor Oradea – Secţia Contencios Administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. 

 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor, 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai 

- Dl. Gnandt János   

- Uniunea Democrată Maghiară din România – organizaţia Valea lui Mihai 

- la dosar 
 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ: 

                  Karsai József-Attila                SECRETAR,  

                                                                                      Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.82 din 29 octombrie 2014   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 14 voturi PENTRU 

                -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 
 


