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HOTĂRÂREA NR. 49/2019 

Privind constatarea încetării calității de consilier local al domnului Tóth Albert 
intervenită în urma decesului 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) Art. 122 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 

b) Art. 80 și urm. din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

c) Art. 7. din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
republicată (r1) cu modificările și completările ulterioare; 

d) Art. 7 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 

e) Hotărârea nr. 31/2016 privind validarea mandatelor consilierilor aliși la alegerile 
locale din 05 iunie 2016 ce compun Consiliul local al comunei Ulieș; 

f) Hotărârea nr. 35/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate; 

g) Hotărârea nr. 37/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului local Ulieș; 

h) Hotărârea nr. 20/2019 Cu privire la aprobarea bugetului general al unității 
administrativ-teritoriale al comunei Ulieș pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-
2022; 

Luând act de: 

a) Extrasul din registrul de decese nr. 84295/11.10.2019 eliberat de Municipiul 
Odorheiu Secuiesc; 

b) Adresa nr. 98/22.11.2019 din partea UDMR, organizația județeană Harghita; 
c) referatul de constatare a primarului, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 

266/S/22.10.2019; 
d) proiectul de Hotărâre nr. 267/S/22.10.2019; 
e) Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr. 268/S/22.10.2019 
f) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei, înregistrat sub nr. 269/S/22.10.2019; 
g)  precum şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, 295/S/31.10.2019 

În temeiul art. 204 al. (6) și (7), art. 139 al. (1) şi art. 196 al. (1) lit. a). coroborat cu 
art. 199 din OUG nr.: 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul local al Comunei Ulieș emite prezenta: 
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HOTĂRÂRE 

Art. 1. Constatarea încetării calității de consilier local 

(1) Se constată încetarea calității de Consilier local al domnului Tóth Albert, în urma 
decesului conform art. 204 al. (2) lit. l). din OUG 57/2019 din data de 10.10.2019. 

(2) Se constată calitatea de supleant al domnului Bálint-Kolcsár Attila, născut la data de 
10.07.1987 în municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, cu domiciliul în 
comuna Ulieș, membru al Uniunii Democrate Maghiare din România, fiind următorul 
pe lista. 

Art. 2. Dispoziții executorii 

(1) Jurământul se depune de către domnul Bálint-Kolcsár Attila la următoarea ședință a 
consiliului local al Comunei Ulieș. 

(2) Domnul Bálint-Kolcsár Attila va face parte din comisia de specialitate pentru 
amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecția mediului și turism în calitate 
de membru. 

(3) Secretarul general al comunei Ulieș va comunica prezenta Hotărâre Judecătoriei 
Odorheiu Secuiesc, pentru validarea mandatului domnului Bálint-Kolcsár Attila. 

(4) Hotărârea se va comunica succesorilor domnului Tóth Albert de către secretarul 
general al Comunei Ulieș. 

(5) Compartimentul de contabilitate va proceda la plata indemnizației domnului Bálint-
Kolcsár Attila. 

Art. 3. Calea de atac și natura juridică 

(1) Împotriva prezentei hotărâri se poate adresa cu procedură prealabilă în termen de 30 
de zile de la data comunicării, iar împotriva modului de soluționare a procedurii 
prealabile se poate intenta cerere de anulare a actului administrativ în termen de 30 
de zile de la comunicarea soluționării procedurii prealabile la Tribunalul Harghita. 

(2) Prezentul act este un act administrativ individual. 

Art. 4. Comunicarea Hotărârii 

(1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al comunei Ulieș, în termenul prevăzut de lege: 
a). primarului comunei; 
b). prefectului judeţului Harghita; 
c). Bálint-Kolcsár Attila 
d). Succesorilor domnului Tóth Albert. 
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(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin publicarea: 
a). pe pagina de internet, al comunei Ulieș 
b). la sediul primăriei comunei Ulieș 

 

 Președintele ședinței Contrasemnează  

 Orbán Balázs Persoana desemnată 

  Cu atribuții de secretar 

  Fazakas László 


