
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 125/2022 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Hegedűs 

Ferenc și vacantarea unui loc de consilier din cadrul Consiliului Local al municipiului Târgu 
Secuiesc   

 
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi referat de aprobare al primarului municipiului Târgu 

Secuiesc privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Hegedűs 
Ferenc și vacantarea unui loc de consilier din cadrul Consiliului Local al municipiului Târgu 
Secuiesc, 

Având în vedere Referatul constatator, înregistrat sub nr.15857/19.07.2022, cu privire la 
propunerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Hegedűs Ferenc 
și vacantarea unui loc de consilier din cadrul Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, 

Luând în considerare demisia domnului Hegedűs Ferenc, înregistrat sub nr.15758/18.07.2022,  
Având în vedere Dispozița nr. 271/2022 cu privire la  delegarea atribuțiilor de serviciu ale 

secretarului general al municipiului  Târgu Secuiesc către  doamna Nagy Gabriella, consilier juridic 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târgu Secuiesc, pe perioada efectuării 
concediului de odihnă, 

Văzând prevederile art.62 alin.(2) lit.a, alin.(6) și alin.(17) din anexa la Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Târgu Secuiesc nr.116/2019 privind aprobarea Regulamentului  de organizare 
și funcționare a Consiliului Local al  municipiul Târgu Secuiesc, 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (14) coroborat cu art.204 alin.(2) lit.a, 
alin.(6) și alin.(17), art.139 alin. (1) și art. 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
             Art.1. – Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al Consiliului Local al 
municipiului Târgu Secuiesc, deținut de domnul Hegedűs Ferenc, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului, ca urmare a demisiei acestuia.  

          Art.2 -  Se declară vacant locul de consilier local deținut de domnul  Hegedűs Ferenc, ales în 
Circumscripția electorală nr.2, municipiul Târgu Secuiesc, Circumscripția Județeană nr.15,  județul 
Covasna, pe lista Uniunii Democratice Maghiare din România, urmând a se valida mandatul 
supleantului de pe lista de candidaţi ai Uniunii Democratice Maghiare din România  de către 
Judecătoria Târgu Secuiesc. 

Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
secretarul general al Municipiului Târgu Secuiesc. 
  

 Târgu Secuiesc, la 4 august 2022 
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