
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 7/2021 

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier local a d-lui Bal Mihai, precum şi vacantarea locului 

acestuia de consilier local 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, în 
data de 28 ianuarie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 6/2021, iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi 
referatul de aprobare al acestuia nr. 974 din 19.01.2021, 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 d-lui Bal Mihai, precum şi 
vacantarea locului acestuia de consilier local; 

Având în vedere: 
a) cererea d-lui consilier local Bal Mihai, înregistrată la Primăria oraşului Haţeg sub nr. 876 
din 18.01.2021, 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.  din data de  20.01.2020 ; 
c)raportul întocmit de serviciul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 1219 din 22.01.2021; 
d)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  
nr. 1607 din 28.01.2021; 
e)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 1628 din 28.01.2021; 
f) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 1649 
din 28.01.2021; 
g)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 1670 din 28.01.2021; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6)-(7), alin. (10), 
alin. (17), alin. (20) din O.U.G. 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 O.U.G. 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 d-lui BAL MIHAI, ales local din partea Partidului 
Național 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 domnul Bal Mihai. 

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, d-lui Bal Mihai, Partidului 
Național Liberal-Organizaţia Judeţului Hunedoara, Serviciului Juridic, Compartimentului 
resurse umane şi Compartimentului administraţie publică locală. 
 
 
 
Haţeg,   la  28 ianuarie 2021  
 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
ŞTEFONI  OVIDIU – ADRIAN        
 
 
 
 
 

                                 Nr. de consilieri prezenţi :   15  din totalul de 16,  aflati in functie 
Cvorum  necesar pentru adoptare:  majoritate simplă, art. 5 lit.ee)  –  8  voturi 

Adoptată    prin   vot   deschis 
                                                      Voturi pentru               -      15                   

                                                                                                            Voturi împotrivă          -       0 
Abtineri                         -      0 


