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PROIECT DE HOTHRARE 0.4 
privind ~ncetarea de drept, ~nainte de expirarea duratei normale, 
a mandatului de consilier judetean al domnului Moraru Victor 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avand n vedere: 
- Ordinul Prefectului Judefului Jalomifa nr. 503 din 21.10.2020 privind declararea 

ca legal constituit a Consiliului Judetean Ialomita; 
- Demisia domnului consilier judefean Moraru Victor ~nregistrat~ la Consiliul 

Judetean lalomifa nr. 4645/2022-4 din 18.02.2022; 
Examinand : 
- Referatul constatator nr. "7 /2022 ) din 2.2.02 .2022 al 

Presedintelui Consiliului Judetean Ialomifa si al Secretarului General al Judetului 
Ialomita; 

- Avizul nr. nr. /2022 - din .2022 al Comisiei juridice, de 
disciplin~, drepturi, obligafii si incompatibilit~ti; 

- prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Judetean 
lalomifa aprobat prin Hot~rarea Consiliului Judetean lalomita nr.46 din 30.03.2021, cu 
modificrile si complet~rile ulterioare; 

In conformitate cu: 
- prevederile art. 100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorit~tilor administrafiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei 
publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul alesilor locali; 

- prevederile art. 172, art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) - (7), alin. (I 0), 
alin. (14), alin. (15), alin. (17), alin. (20) din Ordonanta de Urgent a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific~rile si complet~rile ulterioare; 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanfa de Urgent~ a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific~rile si complet~rile ulterioare, 

H O T ~ R I S  TE: 

Art. 1 Se ia act de demisia domnului Moraru Victor, consilier judefean ales la 
alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 pe lista de candidati ai Partidului PRO 
Romania si se constat mncetarea de drept a mandatului acestuia, inainte de expirarea 
duratei normale a mandatului, mncep@nd cu data de 18.02.2022. 
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Art.2 Se declar~ vacant locul de consilier judefean al domnului Moraru Victor  

ales pe lista electoral~ a Partidului PRO Romania. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomifa, prezenta hot~r@re se 
va comunica spre stiint domnului Moraru Victor, Partidului PRO Romania, Institutiei 
Prefectului - Judetul lalomita si Tribunalului Ialomifa mn vederea valid~rii mandatului 
consilierului judetean sup leant. 

PRESEDINTE, 

MARIAN PAVEL 
AVIZAT, 

Secretarul General al Judetului Ialomita 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

DIG 
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REFERAT CONSTATATOR 

la proiectul de hot~r@re privind @ncetarea de drept, ~nainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Moraru Victor 

In temeiul prevederilor art. 204 alin.(6) si alin. (7) din Ordonanfa de Urgent~ 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific~rile si 
completrile ulterioare, Presedintele Consiliului Judetean lalomita si Secretarul 
General al Judefului lalomita prezint plenului consiliului urm~torul Referat 
constatator: 

Domnul consilier judetean Moraru Victor a adus la cunostinta Consiliului 
Judetean Ialomita faptul c~ ~ncepand cu data de 18.02.2022 demisioneaz~ din 
aceast functie. Demisia a fost ~nregistrat sub num~rul 4645/2022-4 din 18.02.2022. 

Conform prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de Urgent~ a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificrile si complet~rile 
ulterioare si prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 
Judetean lalomita, aprobat prin Hot~r@rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 46 din 
30.03.2021, cu modific~rile si completrile ulterioare, calitatea de consilier 
judetean nceteaz~ de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului si ~n 
caz de demisie. 

In conformitate cu prevederile art. 204 alin. (6) si(7) referitoare la procedura 
incet~rii mandatului mntr-o astfel de situatie, consiliul judefean adopt in prima 
sedint~ o hot~rare prin care constat~ ~ncetarea mandatului si se declar~ vacant 
locul consilierului judetean. Initiativa promovrii acestei hot~rri apartine 
presedintelui consiliului judetean. 

Fat de cele de mai sus si ~n temeiul prevederilor legale mentionate, lu@nd la 
cunostint~ de demisia din functia de consilier judefean a domnului Moraru Victor, 
propunem adoptarea unei hot~rari prin care s se constate aceast situatie si s se 
declare vacant locul de consilier judefean al domnului Moraru Victor ales pe lista 
electoral a Partidului PRO Romania. 

PRESEDINTE, 

MARIAN 
Secretarul General al Judetului Ialomita, 

Adrian - Robert IONESCU 



CTRE, 

SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI IALOMITA 

Subsemnatul MORARU I. VICTOR, posesor al CI seria ,  nr. , cu domiciliul in 
orasul Amara,  ~n conformitate cu 
art. 204 alin (2) 1it (a) din ORDONANT~ DE URGENT~ nr. 57 din 3 iulie 2019, va rog sa luati 
act de demisia mea din funcfia de CONSILIER JUDETEAN. 

Date: /22.02. 2022 


