
 

HOTĂRÂREA  nr. 9 

                             din 11.02.2022 

 

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Bucur 

Nicolaie și vacantarea locului de consilier local ocupat de dânsul în cadrul Consiliului Local al comunei 

Șincai, județul Mureș 

 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru,  

 Analizând: 

 - Demisia domnului Bucur Nicolaie ales ca urmare a scrutinului desfășurat la data de 27.09.2020 pe 

listele Partidului Național Liberal, înregistrată sub nr. 304/25.01.2022 la Registratura Primăriei comunei Șincai; 

- Referatul constatator nr. 363/28.01.2022, Referatul de aprobare nr. 364/28.01.2022 și Raportul de 

specialitate nr. 365/28.01.2022, la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 

mandatului de consilier local al domnului Bucur Nicolaie și vacantarea locului de consilier local ocupat de 

dânsul în cadrul Consiliului Local al comunei Șincai; 

- avizul comisiei de specialitate; 

Având în vedere prevederile: 

- Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Șincai modificat și 

completat prin H.C.L. nr. 44/2019; 

- art. 204 alin. (2)  lit. a), alin. (3), alin. (6), alin. (7), alin. (10) și alin. (17) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;     

-  Art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 136 din 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), ale art. 139 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a) 

precum și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se ia act de demisia domnului Bucur Nicolaie, consilier local ales pe lista de candidați ai 

Partitudului Național Liberal ca urmare a scrutinului electoral desfășurat la data de 27.09.2020 și se constată 

încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului acestuia începând cu data de 01.02.2022. 

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local deținut de acesta în cadrul Consiliului Local al comunei 

Șincai, județul Mureș.  

Art.3. – (1) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Secretarul 

General al comunei Șincai. 

(2) Hotărârea se comunică de îndată Judecătoriei Târgu Mureș pentru constatarea încetării mandatului 

înainte de expirarea duratei normale precum și pentru validarea mandatului supleantului. 

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c din O.U.G nr. 57/2019, Partea I privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi a art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind 

legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezenta hotărâre se înaintează 

Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului general 

U.A.T Șincai, delegat, Prefectului Județului Mureș, Primarului comunei Șincai, Compartimentului Financiar 

Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice, Judecătoriei Târgu Mureș, și se publică pe pagina de internet a 

instituției www.primariasincai.ro . 

 

        Contrasemnează,                                                                                         Președinte de ședință, 
p. SECRETAR GENERAL U.A.T                                                                              NEGREA ALEXANDRU 
   ONAC DAN – CRISTIAN 

   

 

 

ROMÂNIA   

JUDEŢUL MUREŞ 

UAT COMUNA  ŞINCAI, CIF 4375836 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   

Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro  
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