
 
 
            R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 

tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr  8    /2022 

privind  constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Diac 

Petrică Marinel şi declararea ca vacant a locului de consilier local 

 

 

 Consiliul local al comunei Beriu ,judetul Hunedoara, intrunit în ședința ordinară din data 
de 27.01.2022; 

Având în vedere Referatul constatator nr. 42/ 07.01.2022 ; Proiectul de hotărâre 
nr.9/10.01.2022  și referatul de aprobare nr. 9/10.01.2022 al dl. primar Emil Moise BÎC , din 
care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotărari privind constatarea încetării de 
drept a mandatului de consilier local al domnului Diac Petrică Marinel  şi declararea ca vacant 
a locului de consilier local; Raportul nr. 9/21.01.2022 al secretarului general al comunei Beriu ; 
În baza avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 3 înregistrat în 
ședința comisiei din 27.01.2022 

Tinand cont de cererea de demisie din funcția de consilier local a domnului Diac Petrică 
Marinel  înregistrată sub nr. 3136/31.12.2021; 

În temeiul prevederilor art.204, alin.(2), lit.a, alin.(6), alin.(10), alin.(17), ale art.129, 
alin.(14), ale art.139, alin.(1), ale art.243, alin.(1), lit.”a” și ale art.196, alin.(1), lit.”a” din 
O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1 . Constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Diac 
Petrică Marinel și declară ca vacant locul ocupat de acesta în cadrul Consiliul local al comunei 
Beriu. 

Art.2.Prezenta hotarare se poate contesta in instanta de contencios administrativ 
competenta,  potrivit Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Beriu. 

Art.4.  Prezenta  se comunică : Primarului comunei Beriu ;  Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Hunedoara  și  dlui Diac Petrică Marinel 
 

Beriu, 27.01.2022    

  Președinte de ședință,                            Contrasemnează, 

  Cimporesc Mircea Petru                Secretar general, 

         Jr.Firidon Ionela 

Hotărâre  adoptată cu majoritate  simplă 

Total consilieri locali: 13 ,  prezenți 12  Vot deschis.   

pentru: 12  împotriva: 0     abțineri: 0  


