ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 35/2021
privind constatarea încetării de drept, prin demisie,
a mandatului de consilier județean al domnului Onofrei Daniel-Garincha
Având în vedere:
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui
nr. 3372/05.03.2021;
- cererea domnului Onofrei Daniel-Garincha cu privire la demisia din funcția de
consilier județean, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 3313/04.03.2021;
- referatul constatator semnat de președintele consiliului județean și secretarul
general al județului nr. 3371/05.03.2021;
- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 3379/05.03.2021;
- avizul Comisiei juridice și de disciplină, administrație publică locală și
coordonarea consiliilor locale;
în conformitate cu prevederile:
- art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), (6), (7), (10) și
(17) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 276/03.03.2021 privind numirea domnului Onofrei Daniel-Garincha
în funcția de subprefect al județului Vaslui;
în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – (1) Se constată încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de
consilier județean al domnului Onofrei Daniel-Garincha, ales pe lista Partidului Național
Liberal, ca urmare a alegerilor locale desfășurate la data de 27 septembrie 2020.
(2) Se declară vacant locul de consilier județean deținut de domnul Onofrei
Daniel-Garincha.
Art.2. – Secretarul general al județului va comunica prezentul act
administrativ, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui,
Direcției Administrație Publică, domnului Onofrei Daniel-Garincha, Tribunalului Vaslui în
vederea validării mandatului supleantului și va fi publicat pe site-ul www.cjvs.eu și în
Monitorul Oficial Local.
Vaslui, 29 martie 2021
PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Diana-Elena Ursulescu

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi “pentru”,
0 voturi “împotrivă” și 1 “abținere”.

