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HOTARARE 
privind Fncetarea de drept, 7nainte de expirarea duratei norm ale, 
a mandatului de consilier judetean al domnului Minciu Dumitru 

Consiliul Juderean lalomira, 
Ava nd  în vedere: 
- Ordinul Prefectului Juderului lalomira nr. 503 din 21.10.2020 privind declararea 

ca legal constituit a Consiliului Juderean lalomira; 
- Certificatul de deces Seria D.11 nr. 930451 din data de 29.03.2022 el/beret de 

Prim ă ria Municipiului Slobozia. 
Examinand : 

Referatul constatator nr.  934 /2022 - (9 din  /1/ 0111   .2022 al Presedintelui 
Consiliului Juderean lalomira si al Secretarului General al Juderului lalomira; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei juridice, de disciplin'6, 
drepturi, obligarii si incompatibilit6ri; 

- prevederile Regulamentului de Organizare i Funcrionare a Consiliului Juderean 
lalomira aprobat prin Hot č rârea Consiliului Judetean lalomira nr.46 din 30.03.2021, cu 
modific ă rile comp/eta-lie ulterioare; 

Tn conformitate Cu: 
prevederile art. 100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorită rilor administrarlei pub/ice locale, pen tru modificarea Legii administroriei pub/ice 
locale nr. 215/2001, precum i pen tru modificarea i cornpletarea Legli nr. 393/2004 
privind Statutul alesilor locali; 

- prevederile art. 172, art. 204 alin.(2) lit. I), alin. (3), al/n. (6) - (7), alin. (10) 
din Ordonanra de Urgenr ă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu 
modifică rile si cornpletă rile ulterioare; 

Tr) temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanra de Urgenta a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu modific6rile i cornplet ă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art. 1 Se la act de hicetarea de drept, Fnainte de expirarea duratei norm ale 
mandatului de consilier judetean, ca urmare a decesului, domnului Minciu Dumitru, ales 
pe lista de candidari a Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 27 
septembrie 2020, Tncepand cu data de 28.03.2022. 
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Art.2 Se declarei vacant locul de consilier judetean al domnului Minciu Dumitru — 
ales pe lista electoralei a Partidului Social Democrat. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Jude ţ ului lalomi ţ a, prezenta hoteiresre se Ito 
cornunica spre stiinr6 Partidului Social Democrat, institutlei Prefectului — Judetul 
lalomita  i  Tribunolului lalomita in vederea validă rii mandatului consilierului judetean 
supleant. 

PRE5EDINTE, 
Avizat, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judetului lalomita 
Adrian Robert IONESCU 
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12022- łO  din 	9 2022 

REFERAT CONSTATATOR 
la proiectul de hoteirtire privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei 

normale, a man datului de consilier jude ţ ean al domnului Minciu Dumitru 

În temeiul prevederilor art. 204 alin.(6) ş i alin. (7) din Ordonanta de Urge* 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adtninistrativ, cu modific ă rile 
completă rile ulterioare, Presedintele Consiliului Judetean lalomita ş i Secretarul 
General al Judetului Ialomita prezintă  plenului consiliului urm ă torul Referat 
constatator: 

Domnul Minciu Dumitru a fost ales consilier judetean pe lista Partidului 
Social Democrat la alegerile locale din luna septembrie 2020. La data de 
28.03.2022 a survenit decesul domnului Minciu Dumitru, din motive medicale, 
conform Certificatului de deces Seria D.11 nr. 930451 din data de 29.03.2022 
eliberat de Primă ria Municipiului Slobozia. 

Conform prevederilor art. 204 aim. (2) lit, 1) din Ordonanta de Urge* a 
Cruvernuliti nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare ş i prevederilor Regulamentului de organizare ş ifunc ţ ionare a Consiliului 
Judetean Ialomita, aprobat prin Hotă rarea Consiliului Judetean Ialomija nr. 46 din 
30.03.2021, cu modific ă rile i completă rile ulterioare, calitatea de consilier 
judelean incetează  de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului ş i Fn 
caz de deces, 

In conformitate cu prevederile art. 204 aim. (6) i (7) referitoare la procedura 
incetă rii mandatului fntr-o astfel de situatie, consiliul judelean adoptă  'in prima 
ş edintă  o hotă rdre prin care constată  incetarea mandatului ş i se declară  vacant 
locul consilierului judelean. Inifiativa promov ă rii acestei hotă rdri apartine 
presedintelui consiliului judetean. 

Fată  de cele de mai sus ş i în temeiul prevederilor legale mentionate, ludnd la 
cuno ş tint d' de decesul domnului Minciu Dumitru, propunem adoptarea unei hot ă rdri 
prin care să  se constate această  situatie ş i să  se declare vacant locul de consilier 
judetean al acestuia, ales pe lista electorală  a Partidului Social Democrat. 
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