ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

HOTĂRÂREA NR. 27
din 29.05.2018
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ursu Gheorghe
Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.05.2018;
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos, judeţul Mureş nr. 23 din 23.04.2018 privind
încetarea de drept a calității de consilier local a domnului Urs Marcel-Nicolae şi declararea locului
vacant;
- adresa Partidei Romilor ,,Pro Europa” - Sucursala Județeană Mureș nr. 37/15.05.2018;
- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos nr. 1755/16.05.2018 și raportul
de specialitate nr. 1756/16.05.2018;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local;
- procesul-verbal nr. 1847 din 29.05.2018 al Comisiei de validare, constituită prin H.C.L
Beica de Jos nr. 1/29.06.2016 și modificată prin H.C.L nr. 13/26.03.2018;
- prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
precum şi prevederile art. 31 alin. (3) şi ale art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispozițiile Legii 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. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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h o t ă r ă ş t e:

Art.1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Ursu Gheorghe, supleant pe
lista de candidaţi a Partidei Romilor ,,Pro Europa” la alegerile din 05 iunie 2016.
Art.2. Domnul consilier local Ursu Gheorghe va face parte din Comisia pentru activități
social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii,
tineret și sport.
Art.3. Hotărârile Consiliului Local Beica de Jos, judeţul Mureş nr. 2 din 29.06.2016 privind
validarea mandatelor consilierilor aleși la alegerile locale din 05 iunie 2016, ce compun Consiliul
Local al comunei Beica de Jos, județul Mureș şi nr. 6 din 29.06.2016 privind alegerea membrilor
comisiilor de specialitate, se modifică în mod corespunzător.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în termen
de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi la şedinţă, de la comunicare.
Procedura prealabilă nu se mai efectuează.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului
comunei Beica de Jos, domnului Ursu Gheorghe, se afişează și se aduce la cunoștință publică
prin publicare pe site-ul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează Secretar,

Oprea Crăciun

Pop Silvestru-Vasile
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