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HOTĂRÂREA 

nr. 14  din 26 august 2016 
 

privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Libeg Teodor 

şi vacantarea mandatului de consilier local.  

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.08.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 262 din  
19 august  2016, conform prevederilor art.39, alin.1 si alin.3 din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala,  ale art.80 din Legea 
nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere: 
Cererea de demisie prezentată de d-l consilier Libeg Teodor, înregistrată la Consiliul Local al 
comunei Rîciu, cu nr.3547/26.07.2016, prin care susnumitul demisionează din consiliul local 
întrucât pleacă în misiune în Canada pe timp nelimitat, 
Adresa secretarului comunei Rîciu nr. 3630/01.08.2016, înaintată Partidului Social Democrat, 
Organizaţia judeţeană Mureş, prin care aduce la cunoştinţă demisia şi solicită să se confirme 
propunerile pentru primul supleant înscris pe lista partidului,  
Prevederile art.69 din Anexa 1 la ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Referatul nr. 3785/19.08.2016, întocmit de secretarul comunei Rîciu, 
Raportul de avizare a COMISIEI JURIDICE SI DE DISCIPLINA, PROTECTIE MEDIU SI TURISM, 
În baza expunerii de motive, întocmită de Primarul comunei Rîciu, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.3784/19.08.2016. 
Analizând HOTĂRÂREA nr.3 din 28.06.2016 privind constituirea Consiliului local al comunei RÎCIU, 
În conformitate cu prevederile art.9, alin. (2) lit. a) şi alin. (3), art.10 şi art.12 din Legea nr. 393 din 
28 septembrie 2004, (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, şi LEGEA nr. 115 din 19 mai 
2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
În temeiul prevederilor art. (36) alin. 1 şi alin 9),art.(45)alin. 1)şi a art.(115) lit.b) din   LEGEA nr. 

215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul 

local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

 



Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local din partea Partidului Social 

Democrat a domnului Libeg Teodor, consilier local în Consiliul Local al comunei Rîciu, canditat la 

alegerile din 5 iunie 2016, ca urmare a demisiei acestuia.  

Art.2. Locul ocupat de domnul Libeg Teodor în cadrul consiliului Local al comunei Rîciu se declară 
vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului Social Democrat. 
Art.3. Secretarul comunei Rîciu va înainta Comisiei de validare a mandatelor de consilier din cadrul 
Consiliului Local al comunei Rîciu, nominalizată prin HCL/2016, documentatia în vederea validării 
mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista Partidului Social Democrat-Organizaţia 
judeţeană Mureş, în momentul în care se va face o propunere de pe lista de supleanţi. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Rîciu; 
 D-lui Libeg Teodor, 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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