ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și validarea
mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv

Consiliul Județean Gorj,
Având în vedere:
-

Referatul de aprobare;
Raportul de specialitate al Direcției juridice și dezvoltarea capacității administrative;
Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică;
Demisia domnului Banța Victor din funcția de consilier județean, înregistrată la Consiliul
Județean Gorj sub nr. 1124/27.01.2020;
Adresa Partidului Național Liberal nr. 35/30.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj
sub nr. 1322/30.01.2020;
Referatul constatator al Președintelui Consiliului Județean Gorj și Secretarului General al
Județului Gorj nr. 1194/28.01.2020;
Prevederile art. 204, alin. (2), lit. a), alin. (3), (6), (7), (10), (15) și (17) și art. 602 din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.
215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. (1) Se constată încetarea de drept, la data de 27.01.2020, a mandatului de consilier
județean al domnului Banța Victor, ca urmare a demisiei.
(2) Se declară vacant locul de consilier județean al domnului Banța Victor.
Art. 2. Se validează mandatul de consilier județean al domnului Mitescu Gheorghe.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 1 și 2, partidului politic
pe a cărui listă acestea au fost alese, Serviciului resurse umane, managementul funcției publice
și al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Gorj, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Nr. 3
Adoptată în ședința din 31.01.2020
Cu un număr de 28 voturi
Din numărul consilierilor județeni.

