
ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA NR.4s
din data de 10.10.2019

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 Albegti, judetul Mureg,
Ydzind proiectul de hotlrdre al Primarului comunei Albeqti, in calitate de inifiator,referatul

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

Ludnd in considerare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate juridicd, economicS,
social-culturd din cadrul Consiliului local Albegti;

Av6nd in vedere prevederile art.204, alin.2,lit.l), alin.6 qi alin.l0 din OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ,

in temeiul prevederilor art.l39 alin.l, alin.3 lit.i) qi ale art.l96, alin.l, lit.a) din OUG
nr.57 12019 privind Codul Administrativ

HOTAnAgTE:

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, cdt gi functia de viceprimar al comunei
Albegti, a domnului Boitog Aurel ales pe lista de candida{i a PSD - Partidul Social Democrat.

Art.2.Se declarl vacant locul de consilier local qi de viceprimar detinut de consilierul local
Boitoq Aurel in Consiliul Local Albeqti qi in Comisia de specialitate-JuridicS, acesta urmdnd a fi
completat cu supleantul de pe lista Partidului Social Democrat care prezintd acceptul partidului gi

care va fi validat de cdtre Comisia de validare a Consiliului Local Albeqti.
Art.3.De indeplinirea prezentei rlspunde Secretarul comunei Albegti.
Art.4.Prin grija secretarului comunei Albeqti prezenta hotdrdre se comunicd, in termenul

prevdzut de lege, Primarului comunei Albegti, Institutiei Prefectului Jude{ul Mureg, Partidului
Social Democrat - Filiala Mureg, Compartimentului resurse umane-salarizare gi se aduce la
cunogtin{d publicd prin afigare la sediul primdriei si pe pagina de internet a comunei Albegti la adresa
www.comunaalbesti.ro .

Contrasemneazl pentru legalitate
SECRETAR, Purcariu Ddnuf
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