
 

 

                    

 
 

HOTĂRÂREA NR. 74 
din  27 mai 2014 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al 
domnului Stoica Ion 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Referatul constatator nr.8.589/20.05.2014 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, precum şi adresa nr.63/05.05.2014 a Partidului Poporului-Dan 

Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Mureş, 

Având în vedere prevederile art.9 alin.(2) lit.h^1 şi alin.(3), art.12 din Legea 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi art.26 alin.(2) lit.i 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. Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 

mandatului de consilier judeţean al domnului Stoica Ion în cadrul Consiliului Judeţean 

Mureş, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a 

fost ales la alegerile locale din 10 iunie 2012 şi se declară vacant locul acestuia. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Stoica Ion şi Partidului Poporului-Dan 

Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE                        Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                                 SECRETAR  

                                                        Paul Cosma 

                                                                                                                   

 

 



 

 

 

Nr. 8.589/_20.05.2014 

Dosar VI D/1 

 

 
REFERAT 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al 
domnului Stoica Ion 

 
 
Partidul Poporului-Dan Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Mureş, prin adresa 
nr.63/5.05.2014 a solicitat constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Stoica Ion în cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a 
cărui listă a fost ales la alegerile locale din 10 iunie 2012. 

Potrivit prevederilor art.9 alin.(2) lit.h^1 şi alin.(3), art.12 din Legea nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
art.26 alin.(2) lit.i din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.87/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier judeţean încetează de 
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul pierderii calităţii de 
membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a 
fost ales, consiliul judeţean trebuind să ia act de situaţia apărută şi să declare locul 
vacant, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat, 
în sensul că se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier judeţean al domnului Stoica Ion în cadrul Consiliului Judeţean 
Mureş, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a 
fost ales la alegerile locale din 10 iunie 2012 şi se declară vacant locul acestuia.  

 

 
 
PREŞEDINTE                 SECRETAR   

Ciprian Dobre               Paul Cosma
      

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit:consilier Gabriela Covaci 
Verificat:şef serviciu Delia Belean  
Verificat:director executiv Genica Nemeş 
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