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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 21/SG/01/02/2021 

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

mandatului de consilier local ai unor consilieri aleși pe lista UDMR şi declararea ca vacante a 

locurilor deținute de aceștia 

 

 

Consiliul Local al Comunei Ciucsângeorgiu întrunit în ședința sa extraordinară din data de 8 

februarie 2021; 

Reținând Referatul constatator nr. 24/SG/04/02/2021 al primarului comunei Ciucsângeorgiu și al 

secretarului general al comunei Ciucsângeorgiu; 

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

19/SG/01/02/2021 și Raportul compartimentului de specialitate nr. 20/SG/01/02/2021 

 

Văzând Demisia domnului GYÖRGY József, înregistrată la Primăria comunei Ciucsângeorgiu sub 

nr.292/29.01.2020, din calitatea de consilier local și Președinte de Comisie de Specialitate, ales pe lista 

UDMR, în cadrul Consiliului local al comunei Ciucsângeorgiu; 

Ținând cont de Demisia domnului SZABÓ László, înregistrată la Primăria comunei 

Ciucsângeorgiu sub nr. 240/26.01.2020 din calitatea de consilier local și Secretar de Comisie de 

Specialitate, ales pe lista UDMR, în cadrul Consiliului local al comunei Ciucsângeorgiu; 

Luând în considerare Demisia domnului MÁRTON Gábor, înregistrată la Primăria comunei 

Ciucsângeorgiu sub nr 249/26.01.2020 din calitatea de consilier local și Secretar de Comisie de Specialitate, 

ales pe lista UDMR, în cadrul Consiliului local al comunei Ciucsângeorgiu; 

Luând act de Demisia domnului MIHALY Gábor, înregistrată la Primăria comunei 

Ciucsângeorgiu sub 211/25.01.2020, din calitatea de consilier local ales pe lista UDMR, în cadrul 

Consiliului local al comunei Ciucsângeorgiu;  

În baza Hotărârii Consiliului Local nr 31din 16/11/2021 privind organizarea comisiilor de 

specialitate  

Văzând Ordinul Prefectului nr. 458/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale pentru 

constituirea Consiliului local al comunei Ciucsângeorgiu 

Ținând cont de Procesul Verbal de Constituire a Consiliului local nr. 157/SG/29/20/2020, care 

atestă depunerea jurământului de către consilierii locali 

Având la bază Încheierea Judecătoriei Miercurea Ciuc nr. 1735, în cauza 2843/258/2020 

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

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; 

 

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 ai următorilor aleși pe lista UDMR în cadrul Consiliului local al comunei 

Ciucsângeorgiu: 
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NUME ȘI PRENUME CALITATE FORMAȚIUNE POLITICĂ 

GYÖRGY József Consilier Local UDMR 

SZABÓ László Consilier Local UDMR 

MÁRTON Gábor Consilier Local UDMR 

MIHALY Gábor Consilier Local UDMR 

 

Art. 2. Se declară vacant 7 funcții de Consilieri locali aleși pe listele UDMR în cadrul Consiliului 

local al comunei Ciucsângeorgiu. 

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

prezentei hotărâri instituțiilor şi persoanelor interesate. 

 

 Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică: 

 a) Prefectului Județului Harghita; 

            b) Primarului Comunei Ciucsângeorgiu D-nei RETI ZSÓFIA 

  c) Contabilului Comunei Ciucsângeorgiu 

e) Consilierilor în cauză 

 

Ciucsângeorgiu la 01/02/2020 

 

Această hotărâre a fost aprobată de Consiliul Local al Comunei Ciucsângeorgiu, cu respectarea 

prevederilor art. 129, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

PROIECT INIȚIAT DE  

Primar, 

 RETI ZSÓFIA 
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REFERAT DE APROBARE nr.19/SG/01/02/2021 referitor la  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 21/SG/01/02/2021 

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

mandatului de consilier local ai unor consilieri aleși pe lista UDMR şi declararea ca vacante a 

locurilor deținute de aceștia 

 

 

  În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin prezenta inițiem Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local ai următorilor consilieri: 

NUME ȘI PRENUME CALITATE FORMAȚIUNE POLITICĂ 

GYÖRGY József Consilier Local UDMR 

SZABÓ László Consilier Local UDMR 

MÁRTON Gábor Consilier Local UDMR 

MIHALY Gábor Consilier Local UDMR 

 

Motive: 

 

Potrivit prevederilor art. 204 alin. (2) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de consilier local, respectiv cea de 

consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin 

demisie. S-a constatat demisia în lanț ai următorilor consilieri:  

-Demisia domnului GYÖRGY József, înregistrată la Primăria comunei Ciucsângeorgiu sub 

nr.292/29.01.2020, din calitatea de consilier local și Președinte de Comisie de Specialitate, ales pe lista 

UDMR, în cadrul Consiliului local al comunei Ciucsângeorgiu; 

-Demisia domnului SZABÓ László, înregistrată la Primăria comunei Ciucsângeorgiu sub nr. 

240/26.01.2020 din calitatea de consilier local și Secretar de Comisie de Specialitate, ales pe lista UDMR, 

în cadrul Consiliului local al comunei Ciucsângeorgiu; 

-Demisia domnului MÁRTON Gábor, înregistrată la Primăria comunei Ciucsângeorgiu sub nr 

249/26.01.2020 din calitatea de consilier local și Secretar de Comisie de Specialitate, ales pe lista UDMR, 

în cadrul Consiliului local al comunei Ciucsângeorgiu; 

-Demisia domnului MIHALY Gábor, înregistrată la Primăria comunei Ciucsângeorgiu sub 

211/25.01.2020, din calitatea de consilier local ales pe lista UDMR, în cadrul Consiliului local al comunei 

Ciucsângeorgiu;  

În baza Hotărârii Consiliului Local nr 31din 16/11/2021 privind organizarea comisiilor de 

specialitate  
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Văzând Ordinul Prefectului nr. 458/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale pentru 

constituirea Consiliului local al comunei Ciucsângeorgiu 

Ținând cont de Procesul Verbal de Constituire a Consiliului local nr. 157/SG/29/20/2020, care 

atestă depunerea jurământului de către consilierii locali 

Având la bază Încheierea Judecătoriei Miercurea Ciuc nr. 1735, în cauza 2843/258/2020 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.”a”, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. ”a”, 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 ceea ce privește propunerea noastră, cu privire la obiectul reglementării, din analiza părţii 

dispozitive se poate observa că acesta conține 4 articole, dintre care art. 1 și art. 2 cuprind dispoziţii de fond, 

iar articolul 3-4 cuprind dispoziții procedurale, stabilind măsura de implementare şi modul de aducere la 

cunoștință publică, respectiv de comunicare a actului normativ, în caz de aprobare. 

 Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a Consiliului Local al 

Comunei Ciucsângeorgiu în această privinţă, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre privind 

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

local ai următorilor consilieri: 

NUME ȘI PRENUME CALITATE FORMAȚIUNE POLITICĂ 

GYÖRGY József Consilier Local UDMR 

SZABÓ László Consilier Local UDMR 

MÁRTON Gábor Consilier Local UDMR 

MIHALY Gábor Consilier Local UDMR 

 

Ciucsângeorgiu la 01/02/2021 

 

Această hotărâre a fost aprobată de Consiliul Local al Comunei Ciucsângeorgiu, cu respectarea 

prevederilor art. 129, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

PROIECT INIȚIAT DE  

Primar, 

RETI ZSÓFIA 
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RAPORT DE SPECIALITATE  nr. 20/SG/01/02/2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 21/SG/01/02/2021 

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

mandatului de consilier local ai unor consilieri aleși pe lista UDMR şi declararea ca vacante a 

locurilor deținute de aceștia 

 

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, primind spre analiză Proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei 

Ciucsângeorgiu facem următoarele observații:  

Din conținutul actului de motivare, respectiv al Referatului de aprobare nr. elaborat de Primarul 

Comunei Ciucsângeorgiu, doamna RETI ZSOFIA în calitate de inițiator a proiectului de hotărâre, 

identificăm ca motiv de fapt faptul că, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 se impune necesitatea 

constatării vacantării unor funcții de consilieri local in urma demisiilor in lant. Potrivit prevederilor art. 204 

alin. (2) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului, prin demisie. 

-Demisia domnului GYÖRGY József, înregistrată la Primăria comunei Ciucsângeorgiu sub 

nr.292/29.01.2020, din calitatea de consilier local și Președinte de Comisie de Specialitate, ales pe lista 

UDMR, în cadrul Consiliului local al comunei Ciucsângeorgiu; 

-Demisia domnului SZABÓ László, înregistrată la Primăria comunei Ciucsângeorgiu sub nr. 

240/26.01.2020 din calitatea de consilier local și Secretar de Comisie de Specialitate, ales pe lista UDMR, 

în cadrul Consiliului local al comunei Ciucsângeorgiu; 

-Demisia domnului MÁRTON Gábor, înregistrată la Primăria comunei Ciucsângeorgiu sub nr 

249/26.01.2020 din calitatea de consilier local și Secretar de Comisie de Specialitate, ales pe lista UDMR, 

în cadrul Consiliului local al comunei Ciucsângeorgiu; 

-Demisia domnului MIHALY Gábor, înregistrată la Primăria comunei Ciucsângeorgiu sub 

211/25.01.2020, din calitatea de consilier local ales pe lista UDMR, în cadrul Consiliului local al comunei 

Ciucsângeorgiu;  

Conform Codului administrativ constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local sau de 

consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de consilier judeţean se realizează 

printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului ori, după caz, 

a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după 

apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente 

să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122, precum şi consilierului local. 

Din aceste considerente propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
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 În preambulul proiectului de hotărâre am invocat prevederile 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. 

 Așa cum arată și doamna Primar, RETI ZSOFIA, din analiza părţii dispozitive se poate observa că 

proiectul de hotarare conţine 4 articole, dintre care art. 1 și art. 2 cuprind dispoziţii de fond, iar articolul 3-

4 cuprind dispoziţii procedurale, stabilind măsura de implementare şi modul de aducere la cunoştinţă 

publică, respectiv de comunicare a actului normativ, în caz de aprobare. 

 Din aceste considerente, văzând şi motivele de fapt, suntem de părere că proiectul este fundamentat 

juridic.  

 În ceea ce priveşte forma proiectului de hotărâre, constatăm, că aceasta respectă cerinţele Legii nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, atât în privinţa 

instrumentului de motivare, cât şi în privinţa stilului de redactare şi sistematizarea ideilor în text. 

 În ceea ce priveşte conţinutul normativ al Proiectului de hotărâre privind alegerea viceprimarului 

comunei Ciucsângeorgiu, observăm că acesta respectă atât cerinţele de formă, cât şi cerinţele de fond, iar 

normele iniţiate prin acesta se integrează în ansamblul legislaţiei şi nu conţin soluţii care ar contraveni cu 

actele pe baza şi în executarea cărora urmează să fie aprobată. 

În concluzie, ţinâd cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al Comunei  

Ciucsângeorgiu, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată 

 

Ciucsângeorgiu la 01/02/2021 

 

Această hotărâre a fost aprobată de Consiliul Local al Comunei Ciucsângeorgiu, cu respectarea 

prevederilor art. 129, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

         

          Secretarul General al Unității Administrativ-Teritoriale Ciucsângeorgiu, 

 

BÁLINT-TULIT Andrea-Réka 

 

 


