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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6/2021 

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 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara,  în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;     

Examinând referatul de aprobare 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 ; 

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, 

 
PROPUN: 

  
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. 3 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 . 
 
 
 
Hateg,  19 ianuarie 2021 
 
 

Iniţiator, 
Primar, 

             Adrian Emilian Pușcaș 
 


