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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 Neacșu Marian 

 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Ordinul Prefectului Județului Ialomița nr. 503 din 21.10.2020 privind declararea 
ca legal constituit a Consiliului Județean Ialomița; 
 - Demisia domnului consilier judeţean Neacșu Marian înregistrată la Consiliul 
Judeţean Ialomiţa nr. 23518/2020-S din 02.11.2020 
 Examinând : 
 - Referatul  nr. 23839/2020 - K din 04.11.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa şi al Secretarului General al Judeţului Ialomiţa; 
 - Avizul nr. 24929/2020 - I din 16.11.2020 al Comisiei juridice, de  disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 

- prevederile art.94 alin.(2) lit. a), art. 95, 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 și completările ulterioare;  
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice 
locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleșilor locali; 
 - prevederile art. 172, art. 204  alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6)  - (7), alin. (10), 
alin. (14), alin. (15), alin. (17), alin. (20) 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 Art. 1 Se ia act de demisia domnului Neacșu Marian, consilier județean ales la 
alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 pe lista de candidați ai Partidului Pro 
România, și se constată încetarea de drept a mandatului acestuia, înainte de expirararea 
duratei normale a mandatului, începând cu data de 31 octombrie 2020. 
 
 Art.2 Se declară vacant locul de consilier judeţean al domnului Neacșu Marian – 
ales pe lista electorală a Partidului Pro România – Organizaţia Judeţeană Ialomiţa. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
  
 Art.4  Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica spre știință domnului Neacșu Marian, Partidului Pro România – Organizația 
Județeana Ialomița, Instituției Prefectului – Județul Ialomița și Tribunalului Ialomița în 
vederea validării mandatului consilierului județean supleant. 
 
 

PREŞEDINTE,  
MARIAN PAVEL 

 
 
 

      Contrasemnează pentru legalitate, 
        Secretarul General al Judeţului Ialomiţa                                                                                    

                  Adrian Robert  IONESCU    
 

 

 
 
 
 
Nr. 172                                                                                                                                                                                        Rd/Oc     
Adoptată la Slobozia                                               BSM 
Astăzi 17.11.2020                                                  2 ex. 


