
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

HOTĂRÂRE 

Consiliul Local al comunei Suseni;
Avănd în vedere:
Expunerea de motive al Primarului Comunei Suseni nr. 2682/2014 şi Raportul de

specialitate al Secretarului Comunei Suseni nr. 2683/2014;
Hotărârea  Consiliului  Local  al  Comunei  Suseni  nr.  50/2014  privind  constatarea

încetării calităţii de consilier local a domnului Elekes – Köllő Tibor şi declararea vacanţei
unui mandat de consilier local din cadrul Uniunii Democrate Maghiare din România;

Adresa UDMR, Organizaţia  Judeţeană Harghita  nr.  168/09.10.2014 prin  care se
confirmă că dl. Deak Endre este membru al UDMR precum şi lista de supleanţi al UDMR la
alegerile locale din data de 10 iunie 2012;

Procesul-verbal al Comisiei de validare nr. 1/2014 a Consiliului Local al comunei
Suseni;

Ţinând cont de prevederile:
- art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare;
-  art.  31  alin.  (5)  şi  art.  45  alin.  (1)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-  art.  7  din  Regulamentul-cadru  de  organizare  şi  funcţionare  a  consiliilor  locale

aprobat de Ordonanţa nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
-art.  96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei

publice locale, modificată şi completată;
În conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al

comunei Suseni, aprobat prin HCL nr. 39/2013;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) şi (9), ale art. 45 alin.(1), precum şi ale art. 115

alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.  1 Se  validează  mandatul  de  consilier  local  în  cadrul  Consiliului  Local  al
Comunei  Suseni  al  domnului  Deák Endre,  înscris  ca  şi  supleant  pe  lista  de  candidaţi
UDMR la alegerile locale din data de 10 iunie 2012.

Art.  2 Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  de  către  cei  interesaţi  la  Tribunalul
Miercurea-Ciuc, în termen de 5(cinci) zile de la adoptare, sau după caz de la comunicare.

Art.  3 Domnul  Deák  Endre  îşi  va  desfăşura  activitatea  în  cadrul  Comisiei
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism.



Art.  4  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija
secretarului cu Primarul comunei Suseni, Instituţia Prefectului judeţul Harghita şi se aduce
la cunoştinţă publică.
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