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HOTĂRÂREA NR. 12
din 26.03.2018
privind încetarea de drept a calității de consilier local a domnului Iacob Nicolae

Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.03.2018;
Având în vedere:
- Certificatul de Deces seria D.10, nr. 209532/13.02.2018, eliberat de către Primăria
municipiului Tîrgu Mureș;
- referatul nr. 570/20.02.2018 prin care se propune Consiliului Local al comunei Beica de
Jos să ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Iacob Nicolae,
urmare a decesului acestuia și să declare vacant locul acestuia în Consiliul Local al comunei
Beica de Jos, județul Mureș;
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 571/20.02.2018;
- prevederile art. 9 alin. (2) litera i) şi ale art. 12 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
În temeiul:
- prevederilor art. 36 alin. (9) și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
hotărăște:
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Art.1. Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului
Local al comunei Beica de Jos, județul Mureș, a domnului Iacob Nicolae, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului, ca urmare a decesului acestuia și se declară vacant locul acestuia.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Mureș, Primarului
comunei Beica de Jos, compartimentului contabilitate, buget, se afișează și se aduce la cunoștință
publică prin publicare pe site-ul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Kiss Iosif

Contrasemnează Secretar,
Pop Silvestru-Vasile
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