
ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

HorlnAREANR.32
din data de 08.08.2019

privind constatarea incetlrii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al
domnului Neghina Cezar,, precum gi vacantarea locului de consilier local in cadrul

Consiliului Local al Comunei Albeqti

Consiliul Local al comunei Albegti, judeful Mureg,
Ydzitnd:
-demisia din functia de consilier local inaintat[ de domnul Neghina Cezar din partea PSD -

Partidul Social Democrat, Filiala Mureg, inregistratd cu nr.6376 din 02.08.2019;
-proiectul de hotdrdre al Primarului comunei Albeqti, in calitate de initiator;
-referatul constatator inregistrat cu nr.489/03.04.2018, ?ntocmit de citre Primarul gi

Secretarul comunei Albesti prin care se propune a se lua act de demisia domnului Neghina Cezar;
Ludnd in considerare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate inregistrate cu nr.6534,

6535 9i 6536 din 08.08.2019;
Avdnd in vedere prevederile art.204, alin.Z, lit.a), alin.6, alin.lo gi alin.lT din OUG

nr.57 12019 privind Codul Administrativ,
In temeiul prevederilor art.l39 alin.l qi ale art.196, alin.l, lit.a) din OUG nr.57 l2}l9 privind

Codul Administrativ

HorAnAgrE:
Art.l.Consiliul Local Albeqti ia act cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea

duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Neghina Cezar ales pe
lista de candidafi a PSD - Partidul Social Democrat.

Art.2.Se declard vacant locul definut de consilierul local Neghina Cezar in Consiliul Local
Albeqti gi in Comisia de specialitate-Juridicd, acesta urmdnd a fi completat cu supleantul de pe lista
Partidului Social Democrat care prezint5 acceptul pa(idului qi care va fi validat de cltre Comisia
de validare a Consiliului Local Albegti.

Art.3.De indeplinirea prezentei r[spunde Secretarul comunei Albeqti.
Art.4.Prin grija Secretarului comunei Albegti prezenta hot6rdre se comunicd, in termenul

prevlzut de lege, Institutiei Prefectului Judeful Mureq, Primarului comunei Albegti, Partidului
Social Democrat - Filiala Mureg, Compartimentului resurse umane-salarizare, domnului Neghina
Cezar gi se aduce la cunoqtinf[ publicd prin afigare la sediul primdriei si pe pagina de internet a
comunei Albeqti la adresa www.comunaalbesti.ro .

Contrasemneaz[ pentru legalitate
SECRETAR, Purcariu Ddnut
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