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HOTĂRÂREA NR. 54
din 25.11.2015
privind încetarea de drept a calității de consilier local al domnului Borda Vasile

Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.11.2015;
Având în vedere:
- referatul nr. 3928/19.11.2015 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 Borda Vasile, ca
urmare a lipsei nemotivate de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului local și
să declare vacant locul acestuia în Consiliul Local al comunei Beica de Jos, județul Mureș;
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3929/19.11.2015;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Beica de Jos,
județul Mureș;
- prevederile art. 9 alin. (2) litera d), alin. (3), alin. (4) și ale art. 12 alin. (1) și alin. (2) din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul:
- prevederilor art. 36 alin. (9) şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
hotărăște:
Art.1. Se ia act de încetarea de drept a calității de consilier local în cadrul Consiliului Local
al comunei Beica de Jos, județul Mureș al domnului Borda Vasile și se declară vacant locul
acestuia.
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Art.2. Hotărârea Consiliului Local poate fi atacată de consilierul în cauză, la instanţa de
contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare.
Procedura prealabilă nu se mai efectuează.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului
comunei Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil și administrație publică locală,
domnului Borda Vasile, se afișează și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul
instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Urs Marcel-Nicolae
Contrasemnează Secretar,
Pop Silvestru-Vasile
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