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HOTĂRÂREA NR. 11/ 2022
privind constatarea încetării de drept prin demisie

a mandatului de consilier local al domnului JÁNOS ZSOLT

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 22
februarie 2022, convocat prin Dispoziţia nr.29 /16.02.2022, emisă de primarul
comunei Dăneşti, judeţul Harghita;

Având în vedere demisia din funcţia de consilier local a domnului János Zsolt
candidat independent, înregistrat sub nr. 595/16.02.2022;

Ţinând cont de Referatul constatator semnat de primarul și secretarul general al
comunei Dăneşti prin care propune adoptarea unei hotărâri al Consiliul Local al
comunei Dănești prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier
local al d-lui János Zsolt şi declararea vacantă a acestui mandat, inregistrat cu nr.
572/2022;
- Proiectul de hotărâre nr. ______/2022 privind constatarea încetării de drept prin
demisie a mandatului de consilier local al domnului JÁNOS ZSOLT;
- Raportul de aprobare nr.______/2022 al primarului comunei Dănești;
- Raportul de specialitate nr.______/2022 al secretarului general al UAT;
- Raportul de avizare a tuturor comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local

In conformitate cu prevederile HCL nr. 79/2021 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Dănești

În temeiul prevederilor art. 129, alin.1 , art.139 alin.1 si art.196 alin. 1, lit.a , art.204,
alin.2, lit.a, alin.6, alin. 7 si alin. 10 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul
Consiliului Local al Comunei Dăneşti, al domnului JÁNOS ZSOLT.

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier al domnului János Zsolt.
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Art.3. Secretarul general al comunei Dăneşti va comunica prezenta hotărâre
primarului, d –lui János Zsolt, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita în vederea
verificării legalității, şi va aduce la cunostinţă publică prin afişare.

Dănești, la 22 februarie 2022

Președintele de ședință, Contrasemnează pentru legalitate:
Kosza Vilmos Secretarul general al

 ………………….…………………… COMUNE I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára

………………….……………………


