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JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HoTAnAREANR.
Din data de ..........

privind constatarea incetlrii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al
domnului Boitoq Aurel, precum qi vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului

Local al Comunei Albeqti

Consiliul Local al comunei Albeqti, jude(ul Mureq,
Ydzdnd proiectul de hotdrdre al Primarului comunei Albegti, in calitate de inifiator,referatul

constatator inregistrat cu nr.7974 din data de 25.09.2019, intocmit de c[tre Primarul gi Secretarul
comunei Albesti prin care se propune a se lua act de incetarea mandatului de consilier local prin
decesul domnului Boitog Aurel, insofite de actul justificativ certificatul de deces;

Ludnd in considerare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate inregistrate cu

privind
Avdnd in vedere prevederile art.204, alin.2,lit.l), alin.6 gi alin.l0 din OUG nr.5712019
Codul Administrativ,
in temeiul prevederilor art.l39 alin.l, alin.3 lit.i) qi ale artJ96, alin.l, lit.a) din OUG

nr.57 12019 privind Codul Administrativ

HOrAnAgrE:

Art.l.Consiliul Local Albegti ia act cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea
duratei normale, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Boitoq Aurel ales pe lista
de candidali a PSD - Partidul Social Democrat.

Art.2.Se declard vacant locul definut de consilierul local Boitog Aurel in Consiliul Local
Albeqti gi in Comisia de specialitate-Juridici, acesta urmdnd a fi completat cu supleantul de pe
lista Partidului Social Democrat care prezintd acceptul partidului qi care va fi validat de citre
Comisia de validare a Consiliului Local Albeqti.

Art.3.De indepl inirea prezentei rdspunde Secretarul comunei Albeqti.
Art.4.Prin grija secretarului comunei Albeqti prezenta hotdrdre se comunic5, in termenul

prev[zut de lege, Primarului comunei Albegti, Instituliei Prefectului Judelul Mureg, Partidului
Social Democrat - Filiala Mureg, Compartimentului resurse umane-salarizare qi se aduce la
cunogtint6 publicS prin afigare la sediul primdriei si pe pagina de internet a comunei Albepti la
adresa www.comunaalbesti.ro .
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ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
PRIMAR
SECRETAR
Nr.7974 din25"09.2019

REFERAT CONSTATATOR

Ia proiectul de hotlrffre privind constatarea incetlrii de drept, prin deces, a mandatului de
consilier local al domnului Boitoq Aurel, precum qi vacantarea locului de consilier local in cadrul

Consiliului Local al Comunei Albesti

in data de 23 septembrie 2019 s-a inregistratla Primdria localit6!ii Bogata din judelul Mureq
actul de deces cu nr.l3 pe numele gi cu datele decedatului Boitoq Aurel, care ocupa postul de consilier
local in cadrul Consiliului local AlbeEti precum gi func{ia de viceprimar in cadrul Primariei comunei
Albeqti. Funcfia de consilier local obtinutd in urma alegerilor locale din data de 05.06.2016.

in conformitate cu prevederile art.ZO4 alin.2,lit.l) , alin.6 Ei alin.10 din OUG nr.5712019 privind
Codul Administrativ calitatea de consilier local inceteazd,de drept inainte de expirarea duratei normale
a mandatului, prin deces.

Constatarea incetdrii de drept a mandatului de consilier local precum Ei vacantarea locului de

consilier local se realizeazd printr-o hotdrdre de constatare a autoritdlii deliberative respective, la

propunerea primarului sau a oric[rui alt ales local, adoptat[ in prima qedinli des{iqurat6 dupd apari}ia
evenimentului. Hot[rdrea autoritdtii deliberative este comunicatd de indat[ judecitoriei competente sd

valideze mandatul supleantului, in condiliile art. 122 din Codul Administrativ, precum ;i consilierului
local.

Hotdrdrea consiliului are la bazd, un referat constatator, intocmit in maximum 3 zile de la
aparilia evenimentului gi semnat de primar gi de secretarul general al comunei, al oragului sar.r al

municipiuluilsubdiviziunii municipiului.
Incetarea mandatului de consilier local in cazul decesului, se constati in prima qedinld a

consiliului deslEquratd dupd aparitia evenimentului qi in baza documentelor justificative, in spefd.

certificatul de deces anexat prezentei, pebaza referatului constatator intocmit qi semnat de secretarului
general al unitalii/subdiviziunii administrativ-teritoriale gi primarul UAT .

Conform prevederilor OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ hotdrdrea consiliului prin
care se ia act de deces q;i se declard vacant locul consilierului local se comunic6 de indat[ judec[toriei
competente s6 valideze mandatul supleantului, cu precizarea cd, potrivit art.597 din Codul
Administrativ, pdnd la alegerile locale ce vor avea loc in anul 2020 rimirne aplicabi16 procedura de
validare prev6zuti de L,egea nr.21512001 a administra{iei publice locale, republicat[, cu modificirile
ulterioare, potrivit c[reia validarea se face in continuare prin hotdrdrea Consiliului local.

in temeiul celor prezentate, av6nd in vedere prevederile legale sus citate, propunem constatarea
incetlrii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului
BoitoE Aurel ales pe listele PSD, ca urmare a decesului acestuia gi declararea ca vacant a locului delinut
de acesta in Consiliul local al comunei Albeqti gi in Comisia de specialitate Juridic6, precum ;i
vacantarea locului de consilier local qi care urmeazd a fi completat cu supleantul de pe lista Partidului
Social Democrat care prezinti acceptul partidului, conform prevederilor legale in vigoare
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