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HOTĂRÂREA NR. 5 

din 26 ianuarie 2017 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al 

domnului Socotar Gheorghe-Dinu 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul constatator nr.1203/19.01.2017 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, precum şi demisia domnului Socotar Gheorghe-Dinu, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Mureş sub nr. 24805/23.12.2016, 

Având în vedere prevederile art. 88 alin. (1) lit. „g” şi ale art. 91 alin. (3) din Legea 

nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.9 alin.(2) lit. „b” şi alin.(3), 

ale art. 12 alin.(1) şi (2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.22 alin.(1) lit. „g” şi art.25 

alin.(3) 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 Socotar Gheorghe-Dinu din funcţia de consilier judeţean, 

urmare alegerii ca deputat în Parlamentul României, constată încetarea de drept a 

mandatului de consilier judeţean al domnului Socotar Gheorghe-Dinu în cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş şi declară vacant locul acestuia.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Socotar Gheorghe-Dinu şi Partidului Social 

Democrat - Filiala Mureş, prin grija Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică. 

 
 
PREŞEDINTE                                                                                   Contrasemnează                                                                                            

Péter Ferenc                                                                                           SECRETAR 

                                                                                                                                                             Paul Cosma 



 

 
 

REFERAT 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al 

domnului Socotar Gheorghe - Dinu 

 

 

Domnul consilier Socotar Gheorghe - Dinu, prin demisia înregistrată la Consiliul 

Judeţean Mureş sub nr. 24805/23 decembrie 2016, ne-a făcut cunoscut că, urmare 

alegerii domniei sale ca deputat în Parlamentul României, renunţă la calitatea sa de 

consilier judeţean.  

Potrivit prevederilor art. 9 alin.(2) lit. b) din Legea nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, mandatul de consilier 

judeţean încetează de drept în caz de incompatibilitate. 

Întrucât, conform prevederilor art. 88 alin.(1) lit. g) şi art.91 alin.(3) din Legea 

nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de consilier 

judeţean este incompatibilă cu calitatea de deputat sau senator, 

Având în vedere prevederile art. 9 alin.(2) lit. b) şi ale art.12 alin. (1) şi (2) din Legea 

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

ale art. 25 alin.(3) şi ale art. 26 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr. 87/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi renunţarea 

domnului Socotar Gheorghe - Dinu la mandatul de consilier judeţean, 

Propunem Consiliului Judeţean Mureş să ia act de renunţarea domnului Socotar 

Gheorghe - Dinu la mandatul de consilier judeţean, să constate încetarea de drept a 

calităţii sale de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi să declare 

vacant locul acestuia. 

 
PREŞEDINTE                                                                                               SECRETAR 

Péter Ferenc                                                                                            Paul Cosma 

 

 

 

 

 

Întocmit: Ligia Dascălu 

Verificat: director executiv, Genica Nemeş 

Nr. ex. 2 

    Nr. 1203/19.01.2017 

            Dosar VI/C/3 
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