
 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

54. számú HATÁROZAT 
2016. március 31-i 

Balaş Ionela Daniela megyei tanácsos mandátum érvényesitését illetően 

 
Maros Megyei Tanács, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Tanács 2015 március 31-i Határozatát, Rus Dan Dorul 
megyei tanácsos Marosi Szövetség mandátum jogának beszünését illetően, valamint a 
2016.03.15/75 sz. Nemzeti Liberális Párt, Maros megyei Fiókjának cimzését,  

Látván a Maros Megyei Tanács érvényesitési Bizottság 2016.03.31-i jegyzőkönyvét,  

Figyelembe véve a 2015/115 sz. Törvény 100. Cikk. (33) bekezdés rendelkezéseit a 
helyi közigazgatási hatóságok megválasztásának értelmében, a 2001/215 sz. helyi 
önkormányzati Törvény módositásának vonatkozásában, valamint a 2004/ 393 sz. 
Törvény módositásának és kiegészitésének értelmében , a helyi választott tisztviselők  
jogállását illetően és a 2001/215 sz. Törvény 31. Cikk. (3) és (4) bekezdéseinek, a 311 

Cikk. (1) bekezdésének rendelkezéseit a helyi önkormányzatot illetően, újbol 
közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 

A helyi önkormányzatot megillető 2001/215 sz. Törvény 97. Cikk. (1) bekezdésének 
rendekezéssének megfelelően, újbol közzétett, az utólagos módositásokkal és 
kiegészitésekkel, 

határozza: 

 

1. Cikk. Érvényesül - a 2012 június 10-i helyi választások Marosi Szövetség jelöltek 

listáján helyettestagként szereplő -   Balaş Ionela Daniela megyei tanácsos 

mandátuma. 

 

2. Cikk. Balaş Ionela Daniela megyei tanácsos a közszolgálati Bizottság tagja lessz.  

 

3. Cikk. A 2012 június 25-i Maros Megyei Tanács 78 sz.  Határozata a megyei 

tanácsoso mandátumok érvényesitését illetően, valamint a 2012 június 25-i 81 sz. 

Határozat az illetékes bizottságok létrehozását illetően, megfelelően módosul.  

 

4. Cikk. A jelen határozat a Jogi és közigazgatási Osztály gondoskodása révén 

közölve lessz Balaş Ionela Daniela-val.  

 

5. Cikk. Az   érdekeltek fellebbezhetnek a jelen határozat ellen az igazgatás jogi 

biróságán a határozat elfogadását követő 5 napon belül.  

 

ELNÖK                                                                                           Ellenjegyzi  
Ciprian Dobre                                                                                      TITKÁR  
                                                                                                    Paul Comsa 
 



 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

Az érvényesitési Bizottság 

2016.03.31/ 6.476 Sz. 

VI/D/1 Akta 

JEGYZŐKÖNYV 

2016 március 31-i, Balaş Ionela Daniela megyei tanácsos mandátum 

érvényesitési Bizottság ülésésének jegyzőkönyve 

Ma, 2016 március 31-én, a Maros Megyei Tanács érvényesitési Bizottsága, 

Figyelembe véve a Nemzeti Liberális Párt Maros megyei Fiókjának 

2016.03.15/75 sz. cimzését,  mely álltal kérelmezve van  Balaş Ionela Daniela 

érvényesitése, a betöltetlen hely elfoglalásának vonatkozásában, mint megyei 

tanácsos, a 2016.03.23/ 5306 sz. cimzést, mely álltal Balaş Ionela Daniela 

közli velünk a Segesvári helyi Tanács tanácsos tisztségéről való lemondását 

2016 március 23-i dátummal kezdődőleg, valamint a Megyei Választási Iroda 

aktáját a 2012 júnis 10-i helyi választásokat illetően,  

A 2015/115 sz. Törvény 100. Cikk. (33) bekezdés irányelveinek 

figyelembevétele álltal a helyi közigazgatási hatóságok megválasztásának 

értelmében, a 2001/ 215 sz. helyi önkormnyzati Törvény módositásának 

vonatkozásában, valamint a 2004/393 sz. Törvény módositásának és 

kiegészitésének értelmében, a helyi választott tisztviselők jogállását illetően, 

a helyi tanács szervezeti és működési Szabályzatával összhangban, a 2002/35 

sz. Kormányrendelet álltal jóváhagyott, az utólagos módositásokkal és 

kiegészitésekkel,  

Eljárt a választás jogszerűségének megvizsgálása érdekében és javasolja Balaş 

Ionela Daniela megyei tanácsos mandátumának érvényesitését. 

Ennek eredményeként elkészitettük a jelen jegyzőkönyvet.  

ELNÖK                                                                                TITKÁR  
Gheorghe Dinu                                                             Szász Izolda 
 
 
Tagok:  
Ioan Şopterean 
Pop Teodor Mircea 
Erős Csaba 
 


	hot054_2016
	pv_hot054_2016

