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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

6220/06.03.2020. sz. 

IX B/1 akta 

 

2020. ____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Ionela-Daniela Balaș hölgy megyei tanácsosi mandátumának 

jog szerinti megszűnésének a megállapítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 6200/06.03.2020. sz. Megállapító beszámolóját, 

a Közigazgatási és kancellária szolgálatnak a 6261/06.03.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi 

szolgálatnak a 6271/06.03.2020. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tudomásul véve, Ionela-Daniela Balaș hölgy felmondását, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál az 

5764/03.03.2020. sz. alatt iktattak, 

Tekintettel, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

204. cikkely (2) bekezdés ”a” betű, (3), (6), (7) és (10) bekezdés, valamint a Maros Megyei 

Tanácsnak a 2019. szeptember 26.-i 115. sz. Határozatával jóváhagyott, a Maros Megyei Tanácsnak 

a szervezési és működési szabályzatának 83. cikkely (2) bekezdés ”a” betű, (3) bekezdés és (6) 

bekezdés előírásaira, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „f” betű és 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Tudomásul veszi, a PNL jelőltjeinek a listáján, a 2016. június 5.-i helyi választásokon 

megyei tanácsossá választott, Ionela-Daniela Balaș hölgy felmondását és megállapítja a 

mandátumának a jog szerinti megszűnését, 2020. március 3.-i dátummal kezdődőleg. 

2. cikkely A Maros Megyei Tanács keretében, a Ionela-Daniela Balaș hölgy által betöltött helyet 

betöltetlenné nyilvánítja. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik az 1. cikkelyben megnevezett személlyel, a Liberális Nemzeti 

Párt – Maros Megyei Fiókjának, valamint a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a 

Gazdasági igazgatóságának és Humánerőforrás szolgálatának. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK  

 

 

6200/06.03.2020 sz. 

IX B.1 akta 

 

 

 

MEGÁLLAPÍTÓ BESZÁMOLÓ 

Ionela-Daniela Balaș hölgy megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének 

megállapításáról 

 

 

A megyei közhatóságnál a 2020. március 3.-i 5764. sz. alatt iktatott átirattal, Ionela-Daniela Balaș 

hölgy, benyújtotta a felmondását, a Maros Megyei Tanácsnak a megyei tanácsosi minőségéből. 

A megyei tanácsosoknak a mandátumának az időelőtti megszűnésének az esetei a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 204. cikkely által vannak 

szabályozva. 

Ezek szerint, a fennebb említett szöveg, (2) bekezdés ”a” betű szerint, a normális időnek az eltelte 

előtt a mandátum jog szerint megszűnik, felmondás által. 

Figyelembe véve a bemutatottakat és tekintettel a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 204. cikkely (6) bekezdés előírásaira, amelyek szerint a 

megyei tanácsos mandátumának a jog szerinti megszűnésének a megállapítását, a döntéshozó 

hatóságoknak a határozatával állapítják meg, a megyei tanácsnak az elnökének vagy bármely 

választottnak a javaslatára, indítványoztuk a mellékelt határozattervezetet. 

Ezen megfontolásokból, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a Ionela-Daniela Balaș hölgy 

megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének megállapításáról szóló 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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