ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

HOTĂRÂREA NR. 1/2020
privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului
de consilier judeţean al domnului Cozma Adrian Felician

Consiliul Judeţean Satu Mare întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere Referatul constatator nr. 673/09.01.2020, anexat la Proiectul de hotărâre nr.
1/21.01.2020, Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice nr. 1699/21.01.2020, raportul de avizare al
Comisiei juridice, de disciplină, administrație publică, relații cu cetățenii, probleme ale minorităților
nr.1/31.01.2020,

luând în considerare demisia din calitatea de consilier județean a domnului Cozma
Adrian Felician, înregistrată la Consiliul Judeţean Satu Mare sub nr. 104/07.01.2020,
raportat la prevederile art. 204 alin. (2) lit.a), alin.(3), alin.(6), alin.(7), alin. (10) și
alin.(17) precum și la prevederile art. 602 (dispoziții cu caracter tranzitoriu) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. f) coroborate cu cele ale art. 182 alin. (1) și
ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, 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 demisiei, începând cu data de
07.01.2020, a mandatului de consilier judeţean (din partea Partidului Național Liberal) al
domnului Cozma Adrian Felician, mandat validat prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare
nr. 2/22.06.2016 (din ședința de constituire).
(2) Se declară vacant locul consilierului judeţean nominalizat la alin.(1).

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică persoanei nominalizate la art.1 alin.(1) precum
și
Serviciului resurse umane, salarizare și Direcției juridice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare.

Satu Mare, 31.01.2020

PREȘEDINTE,

Pataki Csaba

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de
voturi.
Nr. total al consilierilor în funcţie 32
Voturi pentru
31
Nr. total al consilierilor prezenţi 31
Voturi împotrivă
0
Nr. total al consilierilor absenţi
1
Abţineri
0
Nr. total al consilierilor care nu participă la dezbatere şi la vot
0

