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Proiect de hotărâre nr. 154/2021 

privind aprobarea actualizării componenței comisiei de specialitate a Consiliului local 
pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism 

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare al primarului orasului Hateg nr. 336/60 din 16.09.2021 
prin care se propune aprobarea actualizării componenței comisiei de specialitate a Consiliului 
local pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism, ca urmare a demisiei 
din funcția de consilier local și de membru al comisiei a doamnei Bordea Eva Carmen și totodată 
validarea, în condițiile legii, a mandatului următorului supleant de pe lista de consilieri a 
Partidului Naţional Liberal, respectiv a domnului Onescu Dorel, scopul aprobării actului 
administrativ fiind acela ca această comisie de specialitate a autorității deliberative să fie 
organizată și să funcționeze în condițiile legii și a hotărârii autorității deliberative prin care s-a 
aprobat organizarea și funcționarea comisiilor, cu respectarea numărului membrilor fiecărei 
comisii, a modului de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri, cu respectarea 
configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale şi prin raportare la numărul de consilieri din 
cadrul autorităţii deliberative.  

Având în vedere: 
a) hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 138/2020 privind  organizarea comisiilor de specialitate 
ale consiliului local; 
b)hotărârea hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 140/2021 privind constatarea încetării de drept, 
prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier a doamnei Bordea 
Eva Carmen precum şi declararea mandatului ca vacant; 
c)încheierea Judecătoriei Hațeg nr. 907/CC/2021, pronunțată în dosarul nr. 1581/240/2021, prin 
care s-a validat mandatul de consilier, în  cadrul Consiliului local  al oraşului  Haţeg, a domnului 
Onescu Dorel, din partea Partidului  National Liberal, în urma demisiei din această funcție a 
doamnei Bordea Eva Carmen; 
 În conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului local Haţeg, aprobat prin hotărârea nr. 56/2021; 

În temeiul dispoziţiilor art. 124-126, art. 129 alin. (1) şi alin. (14), art.139 alin.(1) alin. 
(3),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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
Art. 1 Se aprobă actualizarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului local pentru 
urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism, în sensul nominalizării domnului 
consilier local Onescu Dorel, din partea Partidului Naţional Liberal, ca membru al acestei 
comisii, pe locul lăsat vacant de doamna Bordea Eva Carmen, membru al aceleaşi formaţiuni 
politice, în scopul funcţionării comisiei din care a făcut parte persoana căreia i-a încetat 
mandatul, cu numărul total de membrii aprobat de autoritatea deliberativă, a respectării 
algoritmului politic şi a numărului de mandate rezultat din alegerile locale, ce au avut loc în luna 
septembrie 2020. 
Art. 2 Anexa la hotărârea Consiliului local  nr.  138/2020 privind organizarea comisiilor de 
specialitate se modifică corespunzător celor aprobate la art. 1. 
 



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,compartimentului 
administraţie publică locală, compartimentului resurse umane, persoanei interesate. 
 
 
 
 
Haţeg,   la 16 septembrie 2021 
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