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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA  BRĂDEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTÂRĂREA NR. 48/2020 
privind alegerea viceprimarului Comunei Brădești, județul Harghita 

 
 

Consiliul Local Brădeşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 03.11.2020 

 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr. 48/2020 privind alegerea viceprimarul Comunei Brădești; 
- Referatul de aprobare nr. 48/2020 al proiectului de hotărâre, înaintat de către 

primarul comunei Brădeşti, 
- Raportul juridic nr. 19/2020 al secretarului general al comunei Brădeşti; 
- propunerile făcute și rezultatul votului pentru alegerea viceprimarului - consemnat în 

procesul-verbal nr. 3294/03.11.2020 privind constatarea rezultatului alegerii 
viceprimarului comunei Brădești; 

- Hotârârea Consiliului Local Brădeşti nr. 52/04.10.2019 privind Revizuirea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Brădeşti, 
aprobat prin HCL nr. 48/24.06.2016; 

- Încheierea civilă nr. 2362 din 13.10.2020 pronunțată de Judecătoria Odorheiu 
Secuiesc în Dosarul nr. 2638/268/2020, prin care a fost validat mandatul de consilier 
local al d-lui Csergő Dénes, coroborat cu Procesul-verbal ședinței privind ceremonia 
de constituire a Consiliului Local al Comunei BRĂDEȘTI, având nr. de înregistrare 
3200/26.10.2020, din care rezultă că în cadrul ședinței privind ceremonia de 
constituire a Consiliului Local al Comunei BRĂDEȘTI dl. Csergő Dénes a depus 
jurământul; 

- Ordinul Prefectului județului Harghita nr. 411/27.10.2020 privind constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale pentru constituirea Consiliului Local al comunei Brădești, 
comunicat cu adresa nr. 16108/SL/27.10.2020, înregistrată la Primăria Comunei 
Brădești sub nr. 3218/28.10.2020; 

 
În conformitate cu prevederile: 
- art.152, art. 163 alin. (1) și art. 205 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu ultimele completări aduse prin O.U.G. nr. 
164/2020; 

- Ținând cont de prevederile art. 3 alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80, art. 82 din Legea 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea ac telor 
normative, republicată cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 
29/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. 
 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. b), 

art. 139 alin. (1), alin. (7)-(10) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se alege domnul Csergő Dénes, în calitate de viceprimar al Comunei 
Brădești, județul Harghita. 

Art.2. (1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, 
înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile 
ce îi revin acestuia.  

(2) Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului. 
Art.3. Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului 

local.  
Art.4. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea 

de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi 
mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei 
Brădești primarului, domnului consilier local Csergő Dénes, Prefectului județului Harghita, 
în vederea exercitării controlului de legalitate, respectiv se aduce la cunoştinţă publică 
prin afişare la sediul Primăriei Comunei Brădești și pe site-ul oficial al primăriei: 
www.fenyedkozseg.ro.  
 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Brădeşti, în şedinţa ordinară din 

03.11.2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 152 alin. 2 și 3 din 
OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  cu un număr de 11  voturi pentru - din 

numărul total de 11 consilieri locali în funcţie - la şedinţă fiind prezenţi 11 consilieri locali. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
BARABÁS ISTVÁN 

 
 
CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești, 
BESENYEI-MOLNÁR ANDREA-BEÁTA 

 

http://www.fenyedkozseg.ro/
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