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H O T Ă R Â R E  

privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, 
a mandatului de consilier judeţean al domnului Crunțeanu Daniel-Eugeniu  

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
            - Decizia primului-ministru nr. 22/08.02.2019 privind numirea domnului 

Crunțeanu Daniel-Eugeniu  în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii  şi 
Dezvoltării Rurale; 

 - Notificarea domnului Daniel-Eugeniu Crunțeanu nr. 3034/2019-B din 11.02.2019; 

Examinând : 
 - Referatul nr. 3657/2019 - R din 19.02.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa şi al Secretarului Judeţului Ialomiţa; 

- prevederile art.94 alin.(2) lit. b), art.98 alin. (3) și art.99 din Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.3 din 19.01.2017, cu modificările ulterioare;  

 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 84 alin. (2), art. 88 alin. (1) lit. h) și art. 91 alin. (1), alin. (3) și 
alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.9 alin.(2) lit. b) și alin. (3), art.12 alin. (1) şi alin. (2) din Legea 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului 

Crunțeanu Daniel-Eugeniu, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca 

urmare a constatării stării de incompatibilitate, prin deținerea simultană a mandatului 
de consilier județean și a funcției de secretar de stat în Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 
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 Art.2 Declară vacant locul de consilier judeţean al domnului Crunțeanu Daniel-

Eugeniu – ales pe lista electorală a Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană 
Ialomiţa. 

 

 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
  

 Art.4  Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului Judeţului Ialomiţa, 
spre ştiinţă, domnului Crunțeanu Daniel-Eugeniu şi Partidului Social Democrat – 

Organizaţia Judeţeană Ialomiţa. 

 

 

PREŞEDINTE,  

VICTOR MORARU 

 

 

 

 

          Contrasemnează, 

                      Secretarul Judeţului Ialomiţa                  
                               Adrian Robert  IONESCU    
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