
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 

HOTĂRÂRE  

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a 

mandatului de consilier local al domnului Totpál László, ales pe lista AMT - EMSZ 

şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta 

 

 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 7 

ianuarie 2021; 

 

Văzând Demisia domnului Totpál László, înregistrată la Primăria comunei Suseni sub nr. 

4199/30.12.2020, din calitatea de consilier local, ales pe lista AMT - EMSZ, în cadrul Consiliului 

local al comunei Suseni; 

Reținând Referatul constatator nr. 4207/31.12.2020 al primarului comunei Suseni și al 

secretarului general al comunei Suseni; 

Având în vedere Referatul de aprobare  a primarului Comunei Suseni înregistrată sub nr. 

170/2020, Raportul compartimentului de specialitate nr. 171/2020 și Raporturile de avizare ale 

tuturor Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Suseni; 

 În baza prevederilor 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; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.”a”, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) 

lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

Art. 1. Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale 

a mandatului de consilier local al domnului Totpál László, ales pe lista AMT - EMSZ în cadrul 

Consiliului local al comunei Suseni. 

Art. 2. Se declară vacant locul domnului Totpál László, ales pe lista AMT - EMSZ în 

cadrul Consiliului local al comunei Suseni. 

 Art. 3. Secretarul general al comunei Suseni va asigura publicitatea şi comunicarea 

prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 

Nr. 5 

din 7 ianuarie 2021 

 

 Președinte de ședință    Contrasemnează pentru legalitate 

                      Secretar general uat 

 BÁLINT Ștefan-Tibor        KOVÁCS Ileana-Éva 


