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HOTĂRÂREA NR. ____ 

din 31 octombrie  2013 
 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean  
al domnului Gáspárik Attila-Csaba 

 
 
 
          Consiliul Judeţean Mureş, 
          Văzând Referatul constatator nr.20.620/24.10.2013 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Mureş, precum şi demisia domnului Gáspárik Attila-Csaba, 
 Având în vedere prevederile art.9 alin.(2) lit.”a”, alin.(3) şi art.10 din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi art.26 alin.(2) lit.”a” 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 Gáspárik Attila-Csaba din funcţia de consilier 
judeţean, constată încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean în cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş şi declară vacant locul acestuia.  
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Gáspárik Attila-Csaba şi UNIUNII 

DEMOCRATE MAGHIARE DIN ROMÂNIA - Organizaţia Judeţeană MUREŞ, prin grija Direcţiei 
Juridice şi Administraţie Publică.  
 
 
 
 
                      PREŞEDINTE          Avizat pentru legalitate 
                                                                                              SECRETAR 
           Ciprian Dobre 
               Aurelian Paul Cosma 
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REFERAT 
 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean  

al domnului Gáspárik Attila-Csaba 

   

 

 

 Domnul Gáspárik Attila-Csaba a înregistrat la Consiliul Judeţean Mureş, în data de 

18 octombrie 2013, demisia sa din funcţia de consilier judeţean.  

 Potrivit prevederilor art.9 alin.(2) lit.”a”, alin.(3) şi art.10 din Legea nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.26 

alin.(2) lit.”a” 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, înainte de termen, ca 

urmare a demisiei, consiliul judeţean trebuind să ia act de demisie şi să declare locul 

vacant, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean.  

 Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 

alăturat.  

 
 
 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

Întocmit:consilier Gabriela Covaci 
Verificat: şef serviciu Delia Belean 

Verificat: director Genica Nemeş 
 


