ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean
al domnului Milu Teodor Ionuţ
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 24.06.2021,
Având în vedere:
- demisia domnului Milu Teodor Ionuţ din funcţia de consilier judeţean,
înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 8698 din 26.05.2021;
- referatul constatator al Secretarului Judeţului şi Preşedintelui Consiliului
Judeţean Călăraşi, înregistrat sub nr. 8981 din 31.05.2021;
- avizul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică şi de
Disciplină, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor
Cetăţenilor şi ale Minorităţilor Naţionale;
- prevederile art. 63 alin. (2) lit. a), alin. (7), (10) şi (17) din Regulamentul
de organizare și funcționare al Consiliului Județean Călărași, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Călărași nr. 37 din 02.03.2021;
- prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6) par. I, alin. (7) par. I, alin. (10),
alin. (17) par. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – (1) La data adoptării prezentei hotărâri, se ia act de demisia
domnului Milu Teodor Ionuţ şi se constată încetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, începând cu data de
26.05.2021, a calităţii sale de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Călăraşi.
(2) La aceeaşi dată, se declară vacant locul pe care domnul consilier
județean Milu Teodor Ionuţ l–a ocupat în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi.
Art. 2. – Compartimentul Juridic va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi
Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
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ec. Vasile ILIUȚĂ
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