
ROMANIA
JUDETUL CARA~-SEVERIN
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CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

privind constatarea lncetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a
mandatului de consilier local a domnului PASCU PATRICIU MlREL

Consiliul Local al orasului Bocsa intrunit 'in sedinta ordinara,
Avand 'in vedere Adresa lnstitutiei Prefectului Judetului Caras-Severin nr. 3117/99 din

14.12.2015, inregistrata la Primaria orasului Bocsa sub nr. 33274 din 18.12.2015, prin care se comunica
Raportul de evaluare nr 528911GI15.11.20 13 al Agentiei Nationale de Integritate, precurn si Certificatul
de gerefa din data de 27.11.2015 ernis In dosarul nr. 1245/59/2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie=
Sectia de contencios administrativ si fiscal, prin care se certifies ramanerea definitiva a Raportului de
evaluare nr. 528911GIIl115 .11.20 13 ca urmare a admiterii recursului formulat de A.N.1. In dosarul 111'.

1245/59/2013,
Vazand Referatul constatator nr. 3141 112.01.2016 privitor la constatarea incetarii de drept,

inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a dornnului PASCU PATRICIU
MIREL,

Avand In vedere expunerea de motive prezentata de Primarul orasului Bocsa, raportul
Cornpatimentului Juridic prin care se propune aprobarea prezentului proiect de hotarare, precum si avizul
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Tinand seama si de demisia depusa de domnul consilier local Pascu Patriciu Mirel, inregistrata la
Consiliul Local sub numarul 9119.01.2016,

Vazand prevederile alt. 9, alin. (2) si art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor
locali, cu modificarile ~i completarile ulterioare, corroborate cu art. 25, alin. (3) ~i alin. (4) din Legea nr.
176/20 I0 privind integritatea In exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si
completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de
lntegritate, precum ~i pentru modificarea si completarea altor acte normative,

In temeiul prevederilor art. 28, art. 36, alin. (9) coroborate cu art. 45, alin. (1) si alt. 115, alin.
(I), lit. b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si cornpletarile
ulterioare, / i

HOTARA.~TE

Art. 1. (1) Se ia act de existenta conflictului de interese In care s-a aflat dl. Pascu Patriciu Mirel
111 perioada 08.04.2011 - iunie 20121n calitate de Primal' al Orasului Bocsa.

(2) Se constata incetarea de drept inainte de expirarea duratei norrnale a mandatului de consilier
local a domnului Pascu Patriciu Mirel din cadrul Consiliului Local Bocsa,
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