
RO MAN 14 

HOTĂRÂRE 

privind: constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Sandu 
Remiy Geaniy, prin demisie, şi vacanta rea locului de consilier 
judeţean 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, conform 
prevederilor art.178 alin. (2) din Ordonanţa de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 1583 din 19 ianuarie 2022 al preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- demisia domnului Sandu Remiy Geaniy, înregistrată sub nr. 1344 din 17 

ianuarie 2022; 
- referatul constatator nr. 1344 din 19 ianuarie 2022 al preşedintelui consiliului 

judeţean şi al secretarului general al judeţului Teleorman; 
- avizul de legalitate nr. 1637 din 19 ianuarie 2022 al Direcţiei Juridice; 
- raportul de specialitate nr. 1682 din 19 ianuarie 2022 al Direcţiei Juridice; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- prevederile art. 204 alin. (2) litera a), alin. (6), (7), (10) şi alin. (17) din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completări ulterioare; 

- prevederile art. 51 alin. (2) litera a), alin. (6), (7), (10) şi alin. (17) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 134 din 26 august 2021, 
cu modificările si completările ulterioare; 

În temei~l dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin (1) litera "a" din 
Ordonanţa de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂşTE: 

Art. 1. Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier judeţean al domnului Sandu Remiy Geaniy, ales pe lista de 
candidaţi a Partidului Naţional Liberal-Filiala Teleorman, prin demisie. 
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Art. 2. Se declară vacant locul de consilier judeţean deţinut de domnul Sandu 
Remiy Geaniy. 

Art. 3. Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul monitorizare 
proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni, va comunica prezentul act 
administrativ, Instituţiei Prefectului Judeţul Teleorman, Tribunalului Teleorman, 
Partidului Naţional Liberal-Filiala Teleorman, Direcţiei Juridice şi domnului Sandu 
Remiy Geaniy, în termenul prevăzut de lege. 

PREŞEDINTE, 

Adrian Ionuţ Gâdea 
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CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar general al judeţului, 

Silvia Oprescu 
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