
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                            PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                              AVIZEAZǍ 
 S.T. 354/15.05.2019                                                                   pentru legalitate 
                                                                                            Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                   Demirel Spiridon 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Berta Vasiliauskaitè 

 
 

Luând în considerare demisia doamnei Berta Vasiliauskaitè, înregistrată la 
Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local cu nr. S.T. 347/13.05.2019;  

Ţinând cont de Referatul Constatator al Secretarului Sectorului 6 şi 
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local 
Sector 6; 

În baza dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. a) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea                 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local din cadrul 
Consiliului Local al Sectorului 6 al doamnei Berta Vasiliauskaitè, prin demisie. 

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al doamnei Berta 
Vasiliauskaitè. 

Art. 3. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                    pentru legalitate 
                                                                                            Secretarul Sectorului 6,                    
                                                                                                                      
                                                                                                  
                                                                                                  Demirel Spiridon 
 
                                                                   
Nr.:  
Data:  
 

 



 
                                                                          
 
 
 
                   

 
 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 

Având în vedere Referatul Constatator al Secretarului Sectorului 6 
şi luând act de demisia doamnei Berta Vasiliauskaitè din funcţia de 
consilier local, începând cu data de 13.05.2019, se constată faptul că     
s-au îndeplinit condiţiile prevăzute de art. 9 alin. (2) lit. a) şi de art. 12 
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru încetarea de drept a mandatului de 
consilier local al doamnei Berta Vasiliauskaitè. 

Ca urmare, propun Consiliului Local Sector 6 spre dezbatere şi 
aprobare, proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier 
local al doamnei Berta Vasiliauskaitè. 

 
 

 
  PRIMAR, 

 Gabriel Mutu 
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REFERAT CONSTATATOR 
 
 
 
 

Luând act de demisia doamnei Berta Vasiliauskaitè din funcţia de 
consilier local, începând cu data de 13.05.2019, înregistrată la Biroul 
Asistenţă Tehnică a Consiliului Local cu nr. S.T. 347/13.05.2019, se 
constată faptul că s-au îndeplinit condiţiile prevăzute de art. 9 alin. (2) 
lit. a) şi de art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru încetarea de drept a 
mandatului de consilier local al doamnei Berta Vasiliauskaitè. 

Ca urmare, propun Consiliului Local Sector 6 spre dezbatere şi 
aprobare, proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier 
local al doamnei Berta Vasiliauskaitè. 

 
 

SECRETAR, 

 

Demirel Spiridon 
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