
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
Hotărârea nr. 140/2021 

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier local a doamnei Bordea Eva-Carmen, precum şi 

vacantarea locului acesteia de consilier local 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă extraordinară, 
convocată de îndată, la 09 septembrie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 152/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 336/58 din 08.09.2021, prin care se propune iniţierea unui 
proiect de hotărăre prin care să se constate încetarea de drept, prin demisie, înainte de 
expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a doamnei Bordea Eva-Carmen 
precum şi vacantarea locului acesteia de consilier local, urgenţa aprobării actului 
administrativ rezultând din prevederile legale aplicabile, ce impun constatarea încetării unui 
mandat în prima şedinţă a autorităţii deliberative, convocată după apariţia evenimentului; 

Având în vedere: 
a) cererea doamnei consilier local Bordea Eva - Carmen, înregistrată la Primăria oraşului 
Haţeg sub nr. 17566 din 31.08.2021, prin care acesta îşi anunţă demisia din această funcţie de 
demnitate publică ; 
b) referatul constatator semnat de primarul şi secretarul general al oraşului Haţeg, înregistrat 
sub nr. 17603 din data de  01.09.2021 ; 
c)raportul întocmit de serviciul juridic din cadrul apartului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 18201 din 08.09.2021;  
d)avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 340/33 
din 09.09.2021; 
e)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 341/36 din 09.09.2021;  

În conformitate cu dispoziţiile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6)-(7), alin. (10), 
alin. (17), alin. (20) din Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind codul 
administrativ, ciu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi alin. (14), art.139 alin.(1) coroborat cu art. 5 
lit. ee), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. 
(1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

  
Art. 1 Se constată încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier local a doamnei Bordea Eva - Carmen, ales local din partea Partidului 
Naţional Liberal, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din luna 
septembrie 2020. 
Art. 2 Se constată vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local Hațeg, 
ocupat de doamna Bordea Eva - Carmen. 
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                                               



Art. 4 Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică, în condiţiile legii: 
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Judecătoriei Hațeg, 
Secretarului General al Orasului Hateg, doamnei Bordea Eva-Carmen, Partidului Naţional 
liberal-Organizaţia Judeţului Hunedoara, Serviciului Juridic, Compartimentului resurse umane 
şi Compartimentului administraţie publică locală. 
 
 
 
Haţeg,   la  09 septembrie 2021  
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
          DEMIAN VIOREL 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 140/2021 
 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

09/09/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee)-6 voturi 

Voturi pentru: 9 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 1 
Nu a votat: 0 

           □absolută 
art.5 lit. cc)  

 
Nu e cazul 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

09/09/2021 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

______/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_______/______/_______ 
 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 
 

 


