
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 122/2021 

privind aprobarea actualizării componenței comisiei de specialitate a Consiliului local 
pentru activităţi economico-financiare 

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 26 

august 2021; 
Examinând proiectul de hotărâre nr. 132/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  

referatul de aprobare al acestuia nr. 336/38 din 17.08.2021 prin care se propune aprobarea 
actualizării componenței comisiei de specialitate a Consiliului local pentru activităţi 
economico-financiare, ca urmare a demisiei din funcția de consilier local și de membru al 
comisiei a domnului Burcin Ciprian Cosmin și totodată validarea, în condițiile legii, a 
mandatului următorului supleant de pe lista de consilieri a Partidului Social Democrat, 
respectiv a domnului Moisoni Cornel Radu, 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. 115/2021 privind constatarea încetării de 
drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier a 
domnului Burcin Ciprian Cosmin precum şi declararea mandatului ca vacant; 
c)încheierea Judecătoriei Hațeg nr. 778/CC/2021, pronunțată în dosarul nr. 1392/240/2021, 
prin care s-a validat mandatul de consilier, în  cadrul Consiliului local  al oraşului  Haţeg, a 
domnului Moisoni Cornel Radu, din partea Partidului  Social Democrat, în urma demisiei din 
această funcție a domnului Burcin Ciprian Cosmin; 
d)raportul întocmit de serviciul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 17007 din 20.08.2021;  
e)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 339/43 din 26.08.2021; 
 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 
activităţi economico-financiare, în sensul nominalizării domnului consilier local Moisoni 
Cornel Radu, din partea Partidului Social Democrat, ca membru al acestei comisii, pe locul 
lăsat vacant de domnul Burcin Ciprian Cosmin, 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, serviciului juridic, compartimentului resurse umane, persoanei 
interesate. 
 
 
 
 
Haţeg,   la  26 august 2021  
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
          DEMIAN VIOREL 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 122/2021 
 

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 : 

26/08/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru: 16 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu a votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

30/08/2021 

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. 
 

 
 
 


