ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

HOTĂRÂREA NR. 1/ 2017
privind constatarea încetării, de drept, a mandatului de consilier judeţean și a mandatului de
vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare al domnului Panea Alexandru
Consiliul Judeţean Satu Mare întrunit în ședință ordinară,
având în vedere Expunerea de motive nr. 1.052/25.01.2017 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Satu Mare, anexată Proiectului de hotărâre nr. 1.053/25.01.2017, Raportul de specialitate al Direcţiei
juridice şi relaţii cu consilierii nr. 1.054/25.01.2017, precum şi Raportul de avizare al Comisiei juridice,
de disciplină, administraţie publică, relaţii cu cetăţenii, probleme ale minorităţilor nr. 1/31.01.2017,
luând în considerare Referatul constatator nr. 1.050/25.01.2017,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. i), art. 12 alineatele (1) și (2) și cu
prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) coroborate cu cele ale art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se constată încetarea de drept, ca urmare a decesului, a mandatului de consilier
judeţean al domnului Panea Alexandru, ales pe lista de candidaţi a Partidului Național Liberal la
alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
(2) Se declară vacant locul consilierului judeţean nominalizat la alin.(1).
Art.2. Se constată încetarea de drept, începând cu data prezentei hotărâri, și a mandatului de
vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare al domnului Panea Alexandru, ales în această funcție
prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 5/22.06.2016 din ședința de constituire.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Biroului resurse umane, salarizare și Direcției juridice și
relații cu consilierii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare.

Satu Mare, la 31.01. 2017
PREŞEDINTE,
Pataki Csaba
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SECRETAR AL JUDEŢULUI,
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