
 

 

 

 

                    

HOTĂRÂREA NR. 27  
din 27 februarie 2014 

 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al 

domnului Filimon Vasile 
 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Referatul constatator nr.2.963/20.II.2014 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Mureş, demisia domnului Filimon Vasile înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu 
numărul 2394/11.02.2014, precum şi Decizia Curţii de Apel Târgu Mureş 
nr.90/31.01.2014 pronunţată în Dosarul nr.5181/320/2007,  

Având în vedere prevederile art.9 alin.(2) lit.”a” şi lit.„f”, art.10 şi art.12 din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi art.26 alin.(2) lit”a” şi lit.”f” din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.87/26.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Ia act de demisia domnului Filimon Vasile din funcţia de consilier judeţean, 
precum şi de Decizia Curţii de Apel Târgu Mureş nr.90/31.01.2014 pronunţată în 
Dosarul nr.5181/320/2007, constată încetarea de drept a mandatului de consilier 
judeţean al domnului Filimon Vasile în cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi declară 
vacant locul acestuia. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Filimon Vasile, precum și partidelor 
politice care au alcătuit alianța electorală ApMS – ALIANȚA pentru MUREȘ. 

 

 

PREŞEDINTE                          Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                                  SECRETAR  

                                                        Paul Cosma 

                                                                                                                   

 

 

 



 

 

 

Nr. 2.963/20.II.2014 

Dosar VI D/1 

 

 
REFERAT 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al 
domnului Filimon Vasile 

 
 
În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Filimon Vasile a înregistrat la 
Consiliul Judeţean Mureş cu numărul 2394/11.02.2014, demisia sa din funcţia de 
consilier judeţean. 

Calitatea de consilier judeţean încetează de drept, conform prevederilor art.9 alin.(2) 
lit.”a” din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul 
demisiei. Totodată, calitatea de consilier judeţean încetează de drept şi în situaţia 
reglementată de prevederile art.9 alin.(2) lit.”f” din acelaşi text de lege, sens în care, 
propunem autorității publice judeţene să ia act de Decizia nr.90/31.01.2014 
pronunţată de Curtea de Apel Târgu Mureş în Dosarul nr.5181/320/2007. 

În acelaşi sens sunt şi prevederile art.26 alin.(2) lit.”a” şi lit.”f” din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.87/2012, cu modificările şi completările ulterioare.  

Având în vedere cele de mai sus şi luând în considerare prevederile art.10 şi art.12 din  
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat, în sensul că se ia act 
de demisia domnului Filimon Vasile din funcţia de consilier judeţean, precum şi de 
Decizia nr.90/31.01.2014 pronunţată de Curtea de Apel Târgu Mureş în Dosarul 
nr.5181/320/2007, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean 
al domnului Filimon Vasile în cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi se declară vacant 
locul acestuia. 

 

PREŞEDINTE              SECRETAR   
Ciprian Dobre             Paul Cosma
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