Dosar III-E-5
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.004
din 15 ianuarie 2020
privind: constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier județean al domnului Cortez Vasile și declararea
“vacant” a locului deținut
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 ianuarie
2020;
Având în vedere Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean
Brăila, raportul Direcției administrație publică, contencios și Referatul constatator al
situației de încetare a mandatului domnului consilier județean Cortez Vasile înainte de
expirarea duratei normale;
Ținând seama de adresa nr. 3/10.01.2020 înregistrată la Consiliul Județean Braila
sub nr. 424/10.01.2020, prin care Partidul Național Liberal – Filiala Brăila ne aduce la
cunostință renunțarea la funcția de consilier județean a domnului Cortez Vasile, precum
și cererea domnului Cortez Vasile prin care prezintă demisia sa din calitatea de consilier
județean, înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr. 602/14.01.2020;
Văzând raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică,
relații publice și relații internaționale;
În conformitate cu prevederile art. 204 alin. 2 lit. “a”, alin. 6, alin. 10 si 17 din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanța de
Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul adminstrativ,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1 – Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier județean al domnului Cortez Vasile, prin demisie.
Art. 2 – Se declară « vacant » locul deținut de domnul Cortez Vasile pe lista
Partidului Național Liberal Brăila.
Art. 3 – Compartimentul cancelarie și arhivă din cadrul Direcției administrație
publică, contencios, va aduce la cunostința celor interesați prezenta hotarare.
Hotararea a fost adoptata cu 22 de voturi “pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Nechita
Ovidiu.
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