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Nr. 652/2021 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 

 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi la data de 19 februarie 2021 orele 1300 în şedinţa extraordinară a 

Consiliului Local al comunei Suseni, la sediul acestuia. 

 Se constată că convocarea Consiliului Local comunal în şedinţă s-a făcut cu 

respectarea prevederilor art. 133 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ prin Dispoziţia nr. 41 din 2021 a primarului comunei Suseni. 

 La şedinţă participă următorii consilieri: 

1. Bálint István-Tibor 

2. Bartalis Csaba 

3. Elekes József 

4. Elekes Szabolcs 

5. Gál Katalin 

6. Gergely Róbert 

7. Kovács Attila 

8. Kovács Levente 

9. Marthy Barna 

10. Mihálydeák Ervin 

11. Molnár Rita 

 

De la ședință lipsesc domnii consilieri Jakab Attila, Szabó Ágoston Attila și 

Kovács Ernő. 

La şedinţă mai participă: d-na secretar Kovács Ileana Éva și doamna Elekes-Köllő 

Angéla, însărcinată cu întocmirea procesului verbal al ședinței. Ședința se desfășoară în 

limba maghiară.  

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Bartalis Csaba, constată că sedinţa este 

legal constituită, salută pe cei prezenţi şi declară deschisă şedinţa extraordinară a 

Consiliului Local al comunei Suseni. 

Președintele ședinței face cunoscută consilierilor prezenți proiectele de pe ordinea 

de zi: 
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1. Depunerea jurământului de către dl. Balint Attila, supleant validat prin Încheierea 

nr. 251/2021 pronunțată de Judecătoria Gheorgheni în Dosarul nr. 116/234/2021 

 

Preşedintele şedinţei supune la vot aprobarea ordinii de zi. Ordinea de zi se aprobă 

cu 11 voturi pentru, fără abțineri și voturi împotrivă. 

Şedinţa continuă cu dezbaterea proiectelor înscrise în ordinea de zi: 

 

1. Depunerea jurământului de către dl. Balint Attila, supleant validat prin 

Încheierea nr. 251/2021 pronunțată de Judecătoria Gheorgheni în Dosarul 

nr. 116/234/2021 

Kovács Ileana Éva: Judecătoria Gheorgheni a validat mandatul primului supleant de pe 

lista partidelor politice care au luat parte la alegerile locale din data de 27 septembrie 

2020 în locul domnilor consilieri care și-au depus demisia. În ședința de față va depune 

jurământul din partea AMT-EMSZ domnul Bálint Attila. Jurământul se va depune în 

conformitate cu prevederile art. 117 din Legea administrației publice locale. După ce 

domnul Bálint Attila va pune mâna pe Biblie și pe Constituție, va depune jurământul prin 

citirea textului jurământului. Apoi va semna jurământul în două exemplare, din care unul 

va fi al dânsului, iar celălalt va fi arhivat împreună cu celelalte documente ale ședinței. 

 Domnul Bálint Attila după ce își pune mâinile pe Biblie și pe Constituție, depune 

jurământul, prin citirea următorului text: ”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac 

cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor 

comunei Suseni. Așa să îmi ajute Dumnezeu.” Apoi a semnat cele două exemplare ale 

jurământului.  

Kovács Ileana Éva: Îl felicităm pe domnul consilier și îi urăm mult succes. 

 

Preşedintele şedinţei anunţă epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, şi 

declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Suseni. 

 

 

ÎNTOCMIT, 

Elekes-Köllő Angéla Gabriela 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         SECRETAR GENERAL UAT 

  Bartalis Csaba           Kovács Ileana-Éva 


