ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.2/2021
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea normală a
mandatului de consilier local al domnului Szocs Csaba
Consiliul Local Ciumani,
Având în vedere:
- demisia domnului consilier local Szőcs Csaba, înregistrată sub nr. 4441 din
23.12.2020,
- Proiectul de hotărâre nr. 76/2020 privind constatarea încetării de drept, înainte
de expirarea normală a mandatului de consilier local a Domnului Szőcs Csaba, inițiat
de Primarul comunei Ciumani,
- Referatul constatator nr.4497/30.12.2020 cu privire la constatarea încetării de
drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al
domnului Szőcs Csaba, întocmit de Primarul și Secretarul general al comunei
Ciumani,
Luând act de referatul de aprobare nr. 76/2020 a primarului comunei
Ciumani, de Avizul consultativ favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură,
amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația
publică locală, cooperări interinstituționale nr. 76/2020,
Luând în considerare prevederile :
 Art. 204 alin.(2) litera a), alin.(3), alin.(6), alin.(7), alin.(10) și alin.(17) din
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și
completările ulterioare,
 Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului
modificat de organizare și funcționare a Consiliului Local Ciumani,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) , alin. (14) , art.139 alin.(1), art. 196
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂREŞTE:

Art.1. Consiliul Local al comunei Ciumani constată încetarea de drept, înainte
de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Szőcs
Csaba, începând cu data de 23.12.2020.
Art.2 Se declară vacant locul de consilier local din partea Uniunii Democrate
Maghiare din România deținut de domnul Szőcs Csaba.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei
pentru domnul Szőcs Csaba, Primarului comunei Ciumani, Instituției Prefectului
judeţului Harghita și se aduce la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Domokos Árpád

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general: Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa extraordinară din
data de 25 ianuarie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ cu un număr de 12 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul
total de 12 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă.

