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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                          
HOTĂRÂREA NR. 25

din 18.06.2019

privind încetarea de drept a calității de consilier local a domnului Neagu Vasile-Ioan

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

18.06.2019;

            Având în vedere:

- demisia domnului Neagu Vasile-Ioan din funcția de consilier local în consiliul local al 

comunei Beica de Jos, județul Mureș, înregistrată la noi sub nr. 2466/12.06.2019;

- referatul nr. 2494/13.06.2019 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 Neagu Vasile-Ioan, 

urmare a demisiei acestuia și să declare vacant locul acestuia în Consiliul Local al comunei Beica 

de Jos, județul Mureș; 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2495/13.06.2019;

- prevederile art. 9 alin. (2) litera a) şi ale art. 12 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 393/2004 

privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

- dispozițiile 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;

h o t ă r ă ș t e :

       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 NEAGU VASILE-IOAN, înainte de 
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expirarea duratei normale a mandatului,  ca urmare a demisiei 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, domnului Neagu Vasile-Ioan, se 

afișează și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul instituției. 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         Contrasemnează Secretar,

                 Haba Zaharie                                                             Pop Silvestru-Vasile     




