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HOTĂRÂRE  
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 28 aprilie 

2022  
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 
aprilie 2022; 

Având în vedere: 
Lipsa motivată din ședință a d-nei consilier Gál Katalin, aleasă în funcția de 

președinte de ședință pentru perioada februarie – aprilie 2022; 
- Referatul de aprobare  a primarului Comunei Suseni înregistrată sub nr. 

1634/2022; 
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 1635/2022 și Raportul  comisiei de 

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, tineret şi sport; 
- Procesul verbal nr. 3473/29.10.2020 al ședinței privind ceremonia de depunere a 

jurământului și Referatul secretarului general al comunei Suseni nr. 3475/29.10.2020 
potrivit cărora a depus jurământul un număr de 13 consilieri locali ale căror mandate au 
fost validate în condițiile legii, 

- Ordinul Prefectului nr. 470/30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor 
legale pentru constituirea Consiliului Local al comunei Suseni; 

- Încheierea Judecătoriei Gheorgheni nr. 566/14.03.2022 pronunțată în Dosarul nr. 
434/234/2022 având ca obiect ”validare mandate supleanți” în conformitate cu prevederile 
art. 122 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor: 
- art. 123 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările  ulterioare; 
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei 

Suseni aprobat prin H.C.L. nr. 42/2021; 
-  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. ”a” 

din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
 



H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1. Se alege în calitate de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Comunei 
Suseni domnul consilier ELEKES SZABOLCS, pentru ședința ordinară din data de 28 
aprilie 2022. 

Art. 2. Secretarul general al comunei Suseni va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
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