ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
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E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

HOTĂRÂREA NR. 13
din 26.03.2018
privind modificarea HCL nr. 1/29.06.2016 privind alegerea comisiei de validare

Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 26.03.2018;
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos, judeţul Mureş nr. 12 din 26.03.2018 privind
încetarea de drept a calității de consilier local a domnului Iacob Nicolae şi declararea locului
vacant, precum și a faptului că domnul Iacob Nicolae era membru în Comisia de validare a
Consiliului Local Beica de Jos constituită prin HCL nr. 1/29.06.2016;
- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos nr. 640/26.02.2018 și raportul de
specialitate nr. 641/26.02.2018;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local;
- având în vedere propunerile făcute;
- prevederile art. 31 alin. (2), (3), (4) și (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 4 alin. (2) și art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobată și modificată prin
Legea nr. 673/2002;
- 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:
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- prevederilor art. 31 alin. (2), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
hotărăște:
Art.1. Se modifică HCL nr. 1/26.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului
Local al comunei Beica de Jos, județul Mureș, în următoarea componență:
1. Domnul MOLDOVAN IOAN
2. Domnul KIS IOSIF
3. Domnul kISS IOSIF
Art.2. Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică prin grija secretarului:
Instituției Prefectului-Județul Mureș, primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Kiss Iosif

Contrasemnează Secretar,
Pop Silvestru-Vasile
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