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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

 

2017. január 26.-i 

6. számú HATÁROZAT 
Csép Eva Andrea asszony megyei tanácsosi mandátumának 

jog szerinti megszűnésének megállapításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 1204/19.01.2017. sz. tény megállapítási Beszámolóját, 

valamint Csép Eva Andrea tanácsos nő, a 24815/23.12.2016. sz. alatt beiktatott felmondását,  

Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített a közméltósági, közhivatalnoki tisztségek 

gyakorlásának és az üzleti világnak az áttekinthetőségének a biztosításának egyes intézkedéseire, a 

korrupció megelőzésére és büntetésére vonatkozó 161/2003. sz. Törvény 88. cikkely (1) bekezdés „g” 

betűjének és a 91. cikkely (3) bekezdésétnek, az utólag módosított és kiegészített a Helyi választottak 

statútumára vonatkozó 393/2004. sz. Törvény 9. cikkely (2) bekezdésének „b” betűjét és a 12. cikkely 

(1) és (2) bekezdéseinek, valamint a Maros Megyei Tanács 87/2012. sz. Határozatával jóváhagyott a 

Maros Megyei Tanács Szervezési és működési szabályzatának 25. cikkely (3) bekezdését és 26. 

cikkely (3) bekezdésének az előírásait,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 

215. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

határoz: 

1. cikkely Tudomásul veszi Csép Eva Andrea asszony felmondását a megyei tanácsosi tisztségből, 

Románia Parlamentjének képviselői tisztségébe való megválasztásának következtében, megállapítja 

Csép Eva Andrea asszony megyei tanácsosi mandátumának a jog szerinti megszűnését a Maros Megyei 

Tanácsban és azt megüresedetté nyilvánítja. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik Csép Eva Andrea asszonnyal és a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség – Maros Megyei Szervezetével, a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság jóvoltából. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT 

HELYI KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY 

  1204/19.01.2017 sz. 

 

VI/C/3 akta 

 

BESZÁMOLÓ 

Csép Eva Andrea asszony megyei tanácsosi mandátumának 

jog szerinti megszűnésének megállapításáról 

 

Csép Eva Andrea tanácsos nő, a 2016. december 23.-i 24815. sz. alatt beiktatott felmondásával, a 

tudomásunkra hozta, hogy az Ő megválasztása következtében, mint képviselő Románia 

Parlamentjébe, lemond a megyei tanácsosi tisztségéről. 

Az utólag módosított és kiegészített a Helyi választottak statútumára vonatkozó 393/2004. sz. 

Törvény 9. cikkely (2) bekezdésének „b” betűjének előírásai szerint a megyei tanácsosi mandátum 

jog szerint megszűnik összeférhetetlenség esetén. 

Mivel, az utólag módosított és kiegészített a közméltósági, közhivatalnoki tisztségek gyakorlásának 

és az üzleti világnak az áttekinthetőségének a biztosításának egyes intézkedéseire, a korrupció 

megelőzésére és büntetésére vonatkozó 161/2003. sz. Törvény 88. cikkely (1) bekezdés „g” 

betűjének és a 91. cikkely (3) bekezdésének előírásai szerint, a megyei tanácsosi tisztség 

összeférhetetlen a képviselői és szenátori tisztséggel, 

Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített a Helyi választottak statútumára vonatkozó 

393/2004. sz. Törvény 9. cikkely (2) bekezdésének b) betűjét és a 12. cikkely (1) és (2) bekezdéseit, 

a Maros Megyei Tanács 87/2012. sz. Határozatával jóváhagyott a Maros Megyei Tanács Szervezési 

és működési szabályzatának 25. cikkely (3) bekezdését és 26. cikkely (3) bekezdését, valamint Csép 

Eva Andrea asszony lemondását a megyei tanácsosi tisztségről, 

Javasoljuk a Maros Megyei Tanácsnak, hogy vegye tudomásul Csép Eva Andrea asszony 

lemondását a megyei tanácsosi tisztségről, hogy állapítsa meg a megyei tanácsosi mandátumának 

jog szerinti megszűnését a Maros Megyei Tanács keretében és nyilvánítsa a helyét megüresedetté. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 

 

 

 

Készítette: Ligia Dascălu  

Leellenőrizte: Genica Nemeş ügyvezető igazgató 

Példány sz. 2. 
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