
 

 

R O M Á N I A 

SZATMÁR MEGYE 

MEZŐTEREM KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

                           

            17/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZAT 

     SUCIU IRINA helyi tanácsosi mandátumának igazolásáról 

 

 

Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2018. március 26-ára összehívott közgyűlésén, 

           Figyelembe véve  a benyújtott határozattervezetben foglaltakat, valamint  annak előterjesztését, 

a szakosztályok beszámolóit, valamint a helyi tanács  szakbizottságainak 1-es, 2-es és 3-as számú 

jóváhagyó beszámolóit, 

- az 1/24.06.2016-i Helyi Tanácsi Határozattal megalakított Választási Bizottság jegyzőkönyvét, 

- A Szociáldemokrata Párt Szatmár Megyei Szervezetének 27-es számú megkeresését, melyben 

kéri a 2016. június 5-i helyi választásokon a párt listáján póttagként szereplő SUCIU IRINA 

helyi tanácsos mandátumának igazolását,  

A 215/2001-es közigazgatási Törvény módosítására és a helyi választottak Statútumára 

vonatkozó 393/2004-es Törvény módosítására és kiegészítésére vonatkozó 115/2015-ös 

Törvény 100. cikkely (33) bekezdése előírásai értelmében, 

Hivatkozva a jogszabályok kibocsátását szabályozó jogszabályzási normákra vonatkozó, 

újraközölt utólag módosított és kiegészített  24/2000-es Törvény előírásaira,  

           A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es 

számú Törvény 36.  cikkely (1) és (9) bekezdés előírásai értelmében, valamint a 45. cikkely (1) 

bekezdése és 115. cikkely (1) bekezdés b) betűje értelmében, 

 

   ELHATÁROZZA    

 

1. cikkely.  -  Igazolja  a 2016. június 5-i helyi választásokon a párt listáján póttagként 

szereplő SUCIU IRINA helyi tanácsosi mandátumát  Mezőterem község Helyik 

Tanácsában,                                                                   

2.  cikkely. - Jelen Határozat megtámadható a Szatmár megyei Törvényszéken az érdekelt 

személyek által, a határozat elfogadásától, esetenként a közzétételtől számított 5 napon 

belül,  

3 . cikkely.-  Jelen Határozatot közlik 

• Mezőterem község megválasztott polgármesterével 

• Szatmár Megye Prefektúrájával, 

• A Szocicáldemokrata Párt Szatmár megyei Szervezetével 

• Suciu Irina helyi tanácsossal. 

 

 

 Mezőterem, 2018. március 26-án, 

 

                     ÜLÉSELNÖK,                                   Ellenjegyzem 

           Magdas Elisabeta                         

                       tanácsos                                                     jr. Maria Grigoraş 

        községi jegyző 

 

 

 

 
                         Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi közigazgatási Törvény 45. 

cikkely (1) bekezdés  rendelkezéseinek betartása mellett fogadták el. 

Tanácsosok összlétszáma: 11,  

jelen levő tanácsosok száma – 11,  

hiányzó tanácsosok száma – 0,  

mellette szavazók száma – 10, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma - 1 

 

 

 


