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PROJECT DE HOTARARE NR: 	 
privind incetarea de drept,inainte de expirarea duratel normale, 

a rnandatului de consilier judetean al dotnnului Fuerea Sorin 

Consiliul Juderean lalomira, 
Aveind Fri vedere: 
- Ordinul Prefectului Juderului lalomira nr. 503 din 21.10.2020 privind declararea 

ca legal constituit a Consiliului Juderean lalomira; 
- Demisia domnului consilier juderean Fuerea Sorin Inregistratei 	Consiliul 

Juderean lalomira sub nr, 13041/2022-0 din 18.05.2022; 
Examinand : 
- Referatul constatator nr.  13,46'  /2022-3g/ din  I .9 	05.2022  at Preş edintelui 

Consiliului Juderean lalomira ş i al Secretarului General at Juderului lalomira; 
- Avizul nr. 	/2022- din 	05.2022 al Comisiei juridice, de discipline', 

drepturi, obligatii  i incompatibilită ti; 
- prevederile Regulamentului de Organ  izare  l  Functionare a Consiliului Juderean 

lalomira aprobat prin Hoteireirea Consiliului Juderean lalomira nr.46 din 30.03.2021, cu 
modificarile  i cornpletă  rile  ulterioare; 

În conform  itate Cu:  
prevederile art. 100 alin.(33) din Legea nr, 115/2015 pentru alegerea 

autorită rilor administrariei pub/ice locale, pen  tru modificarea Legii administrariei pub/ice 
locale nr. 215/2001, precum  i pen  tru modificarea ş i  completarea Legii nr. 393/2004 
privind Statutul ale ş ilor town; 

prevederile art. 172, art. 204 alin.(2) lit. a), alin. (3), alin. (6) - (7), On. (10), 
alin. (14), Win. (15), alin. (17), alin. (20) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifică rile  sí cornpletă rile ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanra de Urgenră  a Guvemului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifică rile si cornplet ă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art. 1 Se ia act de demisia domnului Fuerea Sarin, consilier juderean ales la 
alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 pe lista de candidari ai Partidului 
National Liberal ş i se constatet isncetarea de drept a mandatului acestuia, Fnainte de 
expirarea duratei normale a mandatului, Tncepand cu data de 18.05.2022. 
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Art.2 Se declarer vacant locul de consilier judetean al domnului Fuerea Sorin — ales 
pe lista electorală  a Partidului National Liberal. 

Art.3 Prin gnja Secretarului General al Judetului 	prezenta hot ă r6re se va 
comunica spre stiintă  domnului Fuerea Sorin, Partidului National Liberal, Institutlei 
Prefectului — Judetul lalomita Tribunalului lalomita în vederea valid ă rii mandatului 
consilierului judetean supleant. 

PRE5EDINTE, 	 Avizat, 
MARIAN PAVEL 	 Secretarul General al judetului lalomita 

Adrian Robert IONESCU 
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Aclaptată  la Slobozia 	 TE 
Astă zi 	.2022 	 2 ex. 

Cod FP -07-06, ed. 2, vers.0 



ROMANIA 

CONSILIUL AMMAN IALOMITA 

Slobozia - PiaIa Revo1utiet Nr. 

CGRT:FIE11MANAPAEHEW SYS.TEM 

ISO -4001 

web: www.cicretro 
e-mail: cjiecicnet.ro 

Nr. IS2-0C* 	72022-W din 0 ,  Of 2022 

REFERAT CONSTATATOR 
la proiectul de hot ă rdre privind fricetarea de drept, inainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului de consilier jude ţ ean al domnului Fuerea Sorin 

În temeiul prevederilor art. 204 aim. (6) i alin. (7) din Ordonanta de Urgent ă  
a Guvernuhti nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu modific ă rile ş i 
comp' letă rile ulterioare, Preş edintele Consiliului Judetean Ialomita ş i Secretand 
General al Judetului Ialomita prezintei plenului consiliului urmă torul Referat 
constatator: 

Domnul cons/her judetean Fuerea Sorin a adus la cunoş tinta Consiliului 
Judetean Ialomita faptul că  demisioneaz ă  din aceastei functie. Dernisia a fost 
inregistrat sub numă rul 13041/2022-0 din 18.05.2022. Mention ă nd faptul c ă  acesta 
a depus demisia ş i ha sediul organizatiei Partidului National Liberal in data de 
09.05.2022. 

Conform prevederilor art. 204 alin. (2) lit, a) din Ordonanta de Urgentă  a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile completă rile 
ulterioare ş i prevederilor Regulamentului de organizare ş i functionare a Consiliului 
Judetean Ialomita, aprobat prin Hotă reirea Consiliuhti Judetean Ialomita nr. 46 din 
30.03.2021, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, calitatea de consilier 
judetean incetează  de drept, inainte de expirarea duratei norm ale a mandatului i in 
caz de demisie. 

In confOrmitate Cu prevederile art. 204 alin. (6) (7) referitoare la procedura 
incetă rii tnandatului intr-o astfel de situatie, consiliul judetean adoptă  in prima 
ş edintă  o hot &are prin care constată  ineetarea mandatului ş i se declară  vacant 
locul consilierului judetean. Initiativa promovă rii acestei hoteirdri apartine 
preş edintelui consiliului judetean. 

Fată  de cele de mai sus ş i in temeiul prevederilor legale mentionate, luă nd ha 
cunoVinf ă  de demisia din functia de consilier judetean a dornnului Fuerea Sorin, 
propunem adoptarea unei hotă reiri prin care să  se constate aceastei situatie sei Sc 
declare vacant locul de consilier judetean al domnului Fuerea Sarin ales pe lista 
electorală  a Partidului National Liberal, 

PREYEDINTE, 
MARIAN PA-VEL 

Secretarul General al Jude  ţ ului 
Adrian - Robert IONESCU 
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Domnule presedinte 

Subsemnatul Fuerea Sorin ,consilier judetean P.N.L,legitimat cu C.I. seria ,nr  anunt 

prin aceasta ca imi clau demisia din functia de consilier judetean 

Mentionez faptul ca aceasta demisie a fast depusa si la sediul organizatiei P.N.L. in data de 

09.052022 Cu  nr inreg.3574. 

18.05.2022. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

