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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. április 30.-i 

59. számú HATÁROZAT 

Petru-Ionuț Budian úr megyei tanácsosi mandátumának az érvényesítéséről 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 11168/29.04.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Közigazgatási és kancellária szolgálatnak a 11195/29.04.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi 

szolgálatnak a 11200/29.04.2020. sz. jelentését,  

Tekintettel: 

- a Rață Nadia-Dinuca asszonynak a megyei tanácsosi mandátumának, a normális időtartam 

lejárása előtti jog szerinti megszűnésének a megállapítására vonatkozó 134/23.04.2020. sz. 

Maros Megyei Prefektusi Rendeletre, 

- a Nemzeti Liberális Párt – Maros megyei Fiókjának a 73/28.04.2020. sz. átiratára, amelyet a 

Maros Megyei Tanácsnál a 10.990/28.04.2020. sz. alatt iktattak, 

- a Maros Megyei Tanácsnak a 84/2016. sz. Határozatával létre hozott Érvényesítő 

bizottságnak a jegyzőkönyvére, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közigazgatási hatósági választásokra, 

a 215/2001. sz. Helyi közigazgatási törvény módosítására, valamint a Helyi megválasztottak 

statútumára vonatkozó 393/2004. sz. Törvény módosítására és kiegészítésére vonatkozó 115/2015. 

sz. Törvény 100. cikkely (33) bekezdés előírásait, 

Megvizsgálva, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 602. cikkely, valamin az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 31. cikkely 

(3)-(5) bekezdés és 31
1
. cikkely előírásait, 

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

(1) bekezdés „f” betű, valamint a 135. cikkely (8) bekezdés előírásai alapján, megerősítve a 182. 

cikkely (1) bekezdéssel, 

határoz: 

 

1. cikkely Érvényesíti Petru-Ionuț Budian úr megyei tanácsosi mandátumát, aki a 2016. június 5.-i 

helyi választásokon, a Nemzeti Liberális Párt jelöltjeinek a listáján póttag. 

2. cikkely Petru-Ionuț Budian megyei tanácsos úr a Szociális-kulturális bizottságnak lesz a tagja. 

3. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak, a megyei tanácsosoknak a mandátumának az 

érvényesítésére vonatkozó 85/24.06.2016. sz. és a szakbizottságoknak a létrehozására vonatkozó 

8/24.06.2016. sz. Határozatai, a megfelelő módon fognak módosulni. 

4. cikkely A jelen határozatot meg lehet támadni a közigazgatási bíróságon, esetenként, az 

elfogadásától/közlésétől 5 napon belül. 
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5. cikkely A jelen határozatot közlik Petru-Ionuț Budian úrnak és a Liberális Nemzeti Párt – Maros 

Megyei Fiókjának, valamint a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Gazdasági 

igazgatóságának és Humánerőforrás szolgálatának. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

  11.168/29.04.2020. sz. 

IX B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Petru-Ionuț Budian úr megyei tanácsosi mandátumának az érvényesítésére vonatkozó 

határozattervezethez 

 

2020. április 23.-án, Maros Megye Prefektusa, kibocsátotta Rață Nadia-Dinuca asszonynak a Maros 

Megyei Tanácsban, a megyei tanácsosi mandátumának, a normális időtartam lejárása előtti. jog 

szerinti megszűnését, betöltetlenné nyilvánítva a megyei tanácsosi helyét. 

Az így megüresedett helynek a betöltése az utólag módosított és kiegészített, a helyi közigazgatási 

hatósági választásokra, a 215/2001. sz. Helyi közigazgatási törvény módosítására, valamint a Helyi 

megválasztottak statútumára vonatkozó 393/2004. sz. Törvény módosítására és kiegészítésére 

vonatkozó 115/2015. sz. Törvény 100. cikkely (33) bekezdés által előírt feltételek szerint kell 

történjen. 

A Nemzeti Liberális Párt – Maros megyei Fiókja közölte velünk, a megyei közhatóságnál a 2020. 

április 28.-i 10.990. sz. alatt iktatott átirattal a tényt, hogy Petru-Ionuț Budian úr, a 2016. június 5.-i 

helyi választások jelöltjeinek a listáján póttag, a pártnak a tagja és teljesíti a megyei tanácsosi 

mandátumnak az érvényesítéséhez szükséges törvényes feltételeket. 

Ezen megfontolásokból, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a Petru-Ionuț Budian úr megyei 

tanácsosi mandátumának az érvényesítésére vonatkozó határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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