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PROIECT DE HOTĂRÂRENR,

privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Stoica Alexandru
Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

|

|

- Ordinul Prefectului Judeţului Ialomiţa nr. 503 din 21.10.2020 privind declararea
ca legal constituit a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Ă
- Demisia domnului consilier judeţean Stoica Alexandru înregistrată la Consiliul
Judeţean Ialomiţa nr. 1303/2021-B din 19.01.2021;
Examinând:
- Referatul nr. (up! /2021-A, din _40.0l .2021 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa şi al Secretarului General al Judeţului Ialomița;
- Avizul nr.
/2021-__ din
„2021 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii 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 lalomița nr.3 din 19.01.2017, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu:

- prevederile -art.. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 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 Urgență 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,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se ia act de demisia domnului Stoica Alexandru, consilier județean ales la
alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 pe lista de candidația Partidului Social
Cod FP -07-02, ed, 2, vers.0

TI

Consiliul Judetean Ialomita

10000080

Democrat și se constată încetarea de drept a mandatului acestuia, înainte de
expirararea duratei normale a mandatului, începând cu data de 19 ianuarie 2021.
Art.2 Se declară vacant locul de consilier judeţean al domnuluiStoica Alexandru —
ales pe lista electorală a Partidului Social Democrat — Organizaţia Județeană Ialomița.
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.4 Prin grija Secretarului Generalal Județului lalomiţa, prezenta hotărâre se va
comunica spre știință domnului Stoica Alexandru, Partidului Social Democrat —
Organizația Judeţeana Ialomiţa, '. Instituţiei Prefectului — Județul Ialomiţa și Tribunalului
Ialomiţa în vederea validării mandatuluiconsilierului judeţean supleant.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al Judeţului lalomiţa
Adrian Robert IONESCU
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din de.0f ._ 2021

REFERAT

cu privire la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a

mandatului de consilierjudețean al domnului Stoica Alexandru

În temeiul prevederilor art. 204 alin.(6) şialin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Secretarul

General al Județului Ialomita prezintă plenului consiliului următorul referat

constatator:

Domnul consilier judeţean Stoica Alexandru a adus la cunoştinţa Consiliului

Județean Ialomiţa faptul că începând cu data de 19.01.2021 demisionează din
funcție. Demisia afost înregistrat sub numărul 1303/2021-B din 19.01.2021.
Conform prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgenţă a
Guvernului nr. 357/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare şi prevederilor art. 94 alin. (2) lit. a) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, cu modificările şi completările ulterioare,
calitatea de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului şi în caz de demisie.

În conformitate cu prevederile art. 204 alin. (6) şi (7) referitoare la procedura

încetării mandatului într-o astfel de situaţie, consiliul județean adoptă în prima
şedinţă o hotărâre prin care constată încetarea mandatului şi se declară vacant

locul consilierului județean. Iniţiativa promovării acestei hotărâri aparține
preşedintelui consiliului județean.
aţă de cele de mai sus şi în temeiul prevederilor legale menţionate, luând la
cunoştinţă de demisia din funcția de consilier județean al domnului Stoica
Alexandru propunem adoptarea unei hotărâri prin care să se constate această

silmaţie şi să se declare vacant locul de consilier județean al domnului Stoica

Alexandru ales pe lista electorală a Partidului Social Democrat — Organizația

Județeană Ialomița.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Secretarul General al Judeţului Ialomiţa,
Adrian - Robert IONESCU

ij

Appa
(2

noiEarc carmenesan a

zane

ROMÂNIA |

AL

1

d

Domta//a- /ocrely Cenera/
be Afocer uta ore

Meercante

ae orâlie, goe oceteaa [o adgnt.

(ocal

Au 2 /ep bio Harap m

Mal al ch Manta uaa
Mi
caltafap A caute

Gerot Rea, ca contor a necaz hei:
puli id racodi ae af odreecPor

Boccera/

[0 44Wolhacăira

Cecer fi hol VA.

[7.97 cat
A uclea *

oo reali pacea cf

Roca ulei Jerotu aus

Consiliul JudeteanIalomita

III

adoua Ta

