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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.6/2021 

privind încetarea mandataului de consilier local al domnului Harai Lóránt și vacantarea unui post de 
consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Zăbala, jud.Covasna,  

 
 
 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 

ianuarie 2021, 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.279/25.01.2021 întocmit şi iniţiat de D - nul primar și 
Raportul de specialitate nr.230/25.01.2021, Raportul de avizare al Comisiei de specialitate al Consiliului 
local al Comunei Zăbala nr.353/29.01.2021; 

 Având în vedere demisia domnului Harai Lóránt înregistrată la Primăria comunei Zăbala, 
jud.Covasna, sub nr. 7932 în data de 29 decembrie 2020, din calitatea de consilier local, ales pe lista 
U.D.M.R., în cadrul Consiliului local al comunei Zăbala; 

Având în vedere prevederile art.204 alin.2 lit.a, alin.3, 6,7, 10, 17 din O.U.G nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. „c” din din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. „c”, şi art. 196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

HOTĂRĂŞTE 

 Art. 1 – Se ia act cu privire la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin 
demisie, a mandatului de consilier local al domnului Harai Lóránt , consilier ales pe lista de candidați ai 
U.D.M.R. 
 Art. 2 – Este declarat vacant locul deținut de domnul Harai Lóránt , consilier local, ales pe lista 
de candidați ai U.D.M.R., în Consiliul local al comunei Zăbala. 
 Art. 3  – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Secretarul general al comunei 
Zăbala. 

 
Zăbala, la 29 ianuarie 2021 

 

               Preşedinte de şedinţă, 
                AMBRUS ATTILA    
                  Secretar general,  

                              BARABÁS RÉKA 


