ROMÂNIA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 18
din 16 mai 2008
privind constatarea încetării de drept a mandatului
de viceprimar a domnului CUCERZAN MARIUS
Consiliul Local al comunei Chetani, judetul Mureş,
Văzând referatul constatator nr.1000/22.04.2008 al primarului comunei Chetani şi
adresa nr.26 /09.04.2008 a Partidului România Mare – Filiala Mureş,
Având în vedere prevederile art.9 alin.(2) lit. h1), alin.(3) şi alin.(4) din Legea
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali,republicată, modificată şi completată prin
Legea nr.249 din 22 iunie 2006 , precum şi prevederile art.58 alin.(2) lit. (h), alin.(3) şi art.
61 alin.(1) şi alin. (2) din Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Consiliului Local
Chetani , aprobat prin Hotărârea nr.4/2008 a Consiliului Local Chetani,
În temeiul art.45 şi art.115 alin.(1) lit. (b) din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:
Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de viceprimar al comunei
Chetani a domnului CUCERZAN MARIUS, ca urmare a pierderii calităţii de membru al
Partidului România Mare – Filiala Mureş, pe a cărui listă a fost ales şi declară vacant
locul acestuia.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului CUCERZAN MARIUS prin grija
secretarului unităţii administrativ-teritoriale
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios
administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.

PREŞEDINTE,
ILEA CORNEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Crefelean Ioan

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA CHETANI
PRIMAR
Nr. 1.000 /22.04.2008

REFERAT
privind proiectul de hotărâre privind încetarea de drept
a mandatului de VICEPRIMAR a domnului CUCERZAN MARIUS
Prin adresa nr.26 /09.04.2008, Partidul România Mare – Filiala Mureş a adus la
cunoştinţa Consiliului Local al comunei Cheţani, pierderea de către domnul Cucerzan
Marius a calităţii de membru în Partidul România Mare, ca urmare a demisiei
acestuia.
În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit. h1) din Legea nr.393/2004
privind Statutul aleşilor locali,republicată, modificată prin Legea nr.249 din 22 iunie
2006, şi ale art.58 alin.(2) lit. (h) din Regulamentul de Organizare şi funcţionare a
Consiliului Local Chetani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Chetani nr.4/2008 ,
mandatul de viceprimar încetează de drept în caz de pierdere a calităţii de membru
al partidului politic pe listele căruia a fost ales consilierul local .
Având în vedere dispoziţiile art.9 alin.
(3) din Legea nr.393/2004,republicată, modificată prin Legea nr.249/2006, precum
şi cele ale art.58 alin.(3) şi art.61 alin.(1) şi alin.(2) din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Local Chetani , care stabilesc că încetarea de drept a
mandatului de viceprimar se constată de către Consiliul local , prin hotărâre
adoptată în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului comunei sau a oricărui
consilier, hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul
viceprimarului.
Propunem Consiliului Local Cheţani să ia act de încetarea de drept a
mandatului de viceprimar a domnului Cucerzan Marius şi să declare vacant locul
acestuia, conform proiectului de hotărâre anexat.
PRIMAR,
PANTEA GHEORGHE

SECRETAR,
CREFELEAN IOAN

