
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

HOTĂRÂRE  
privind constatarea încetării calităţii de consilier local a domnului Gyulai Arthur şi

declararea vacanţei unui mandat de consilier local din cadrul 
Uniunii Democrate Maghiare din România 

Consiliul local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29
octombrie 2014;

Având  în  vedere  demisia  depusă  şi  înregistrată  la  registratura  Primăriei
Comunei Suseni sub nr. 2696/23.10.2014 prin care domnul consilier Gyulai Arthur
demisionează  din  funcţia  de  consilier  local  precum şi  Referatul  constatator  nr.
2697/2014 prezentat şi semnat de Primarul şi Secretarul Comunei Suseni;

Raportul  de  specialitate  nr.  2698/2014  întocmit  de  Secretarul  Comunei
Suseni;

Ţinând cont de prevederile articolului 96 alin. (9) al Legii nr. 67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, modificată şi completată; 

Luând în considerare prevederile art. 9 alin. (2) lit. „a”, alin. (3), ale art. 10 şi
12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată
şi prevederile art. 117 alin. (2) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Consiliului Local al Comunei Suseni, aprobat prin HCL nr. 39/2013;

În  temeiul  prevederilor  art.  45  alin  (1)  respectiv  art.  115  din  Legea  nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată

HOTĂR ĂŞTE

Art. 1 Urmare a demisiei prezentate, Consiliul Local al Comunei Suseni ia
act de demisia domnului consilier Gyulai Arthur din funcţia de consilier local.

Art.  2 Se  declară  vacant  un  mandat  de  consilier  local,  urmând  ca,  în
conformitate cu prevederile articolului 31 al Legii nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, coroborat cu prevederile articolului 96 alin. (9) al Legii
nr.  67/2004  pentru  alegerea  autorităţilor  administraţiei  publice  locale,  urmează
validarea  primului  supleant  ales  pe  listele  Uniunii  Democrate  Maghiare  din
România.

Art.  3 Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului  Harghita,
domnului  Gyulai  Arthur,  Uniunii  Democrate  Maghiare  din  România  în  vederea
desemnării primului supleant şi se aduce la cunoştinţă publică.
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Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
       Secretar

      Marthy Barna Kovács Ileana Éva
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