
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului unui consilier judeţean

Consiliul Judeţean Ilfov: 

Având în vedere:ada

Adresa Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov nr. 

362/29.08.2012  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.  7063  din 

29.08.2012;

Expunerea   de   motive   a   Preşedintelui   şi   Vicepreşedinţilor 

Consiliului Judeţean Ilfov înregistrată cu nr..............din.....................2012; 

Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică - Serviciul Juridic-

Contencios,  Avizare  Legalitate  Acte,  din cadrul Consiliului  Judeţean Ilfov 

înregistrat cu  nr.  ............... din ................  2012;

Procesul  –  verbal  al  Comisiei  de  Validare  privind  validarea 

mandatului unui consilier judeţean;

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 69/29.08.2012 

privind  încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului 

Rădulescu Cristache, ca urmare a demisiei acestuia;

În baza dispoziţiilor  art.  6 din Legea nr.  393/2004 privind Statutul 

aleşilor  locali, modificată  şi  completată,  ale  art.96  alin.(9)  din  Legea  nr. 

 



67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale – republicată, 

modificată  şi  completată  şi  ale  art.89^2  alin.(3)  din  Legea  administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată,modificată şi completată. 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) lit.”f”, art. 97 şi 115 alin. (1) lit.“c” 

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,  modificată şi 

completată.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului TOMA 

CRISTIAN,  supleant  pe  lista  de  consilieri  judeţeni  ai  Partidului  Democrat 

Liberal - Ilfov, la alegerile locale din 10 iunie 2012.

Art.2  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.46/2012  se  modifică 

corespunzător.

Art.3 Direcţiile  de specialitate  din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 

vor aduce  la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

MARIAN PETRACHE

                                                                 Avizează,                          
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                                             Monica Trandafir
Nr. _______

Din _______________ 2012



                                            

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr………..din………………2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Ca urmare a demisiei domnului Rădulescu Cristache, a încetat de drept 

mandatul de consilier judeţean al acestuia. Astfel, prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean  Ilfov  nr.  69/29.08.2012  s-a  constatat  încetarea  de  drept  a 

mandatului  de  consilier  judeţean  al  domnului  Rădulescu  Cristache,  ca 

urmare a demisiei acestuia.

Prin adresa Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov 

nr. 362/29.08.2012 înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 7063 din 

29.08.2012 se propune domnul Toma Cristian pentru funcţia de consilier 

judeţean, pe locul rămas vacant.

Potrivit prevederilor art.  96 alin. ( 9 )  din Legea nr. 67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale – republicată,  modificată şi 

completată  ” Candidaţii  înscrişi  în  liste,  care  nu  au  fost  aleşi,  sunt  

declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor de 

consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite  

vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă, până la data validării  

 



mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau, după caz,  

alianţele  politice  ori  alianţele  electorale  pe  listele  cărora  au  candidat  

supleanţii  confirmă  în  scris,  sub  semnătura  conducerilor  judeţene  ale  

partidelor politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit  

alianţe politice sau alianţe electorale, că supleanţii fac parte din partidul  

politic  respectiv  ori  din  unul  dintre  partidele  politice  care  au  constituit  

alianţele politice sau alianţele electorale, după caz.”

   Art. 6 din Legea nr. 393/2004  privind Statutul aleşilor locali, modificată 

şi  completată prevede:  (1)  Consilierii  validaţi  intră  în  dreptul  deplinei  

exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit a consiliului  

din  care  fac  parte,  potrivit  Legii  nr.  215/2001,  cu  modificarile  si  

completarile ulterioare.

    (2)  Validarea  mandatului  de  consilier  se  face  prin  votul  deschis  al  

majorităţii  consilierilor  prezenţi.  Persoana  al  cărei  mandat  este  supus  

validării nu participă la vot.

    (3) Consilierii validaţi după şedinţa de constituire a consiliului intră în 

exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului.

Având în vedere cele precizate şi ţinând cont de prevederile legale în 

materie,  am iniţiat  Proiectul  de Hotărâre alăturat  pe care îl  supunem spre 

dezbatere şi adoptare plenului Consiliului Judeţean Ilfov .

PREŞEDINTE,

      MARIAN PETRACHE

VICEPREŞEDINTE                                                               VICEPREŞEDINTE

MIHAI BARBU                                                                 CRISTINA MANICEA 



 

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. ................ din ................... 2012

R A P O R T

Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  69/29.08.2012  s-a 

constatat  încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului 

Rădulescu Cristache, ca urmare a demisiei acestuia.

Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov  prin adresa 

nr. 362/29.08.2012 înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 7063 din 

29.08.2012 propune pe domnul Toma Cristian pentru funcţia de consilier 

judeţean, pe locul rămas vacant.

Potrivit prevederilor art.  96 alin. ( 9 )  din Legea nr. 67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale – republicată,  modificată şi 

completată ” Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi  

supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri  

aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în 

ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului  

pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau, după caz, alianţele  

politice  ori  alianţele  electorale  pe  listele  cărora  au  candidat  supleanţii  

confirmă  în  scris,  sub  semnătura  conducerilor  judeţene  ale  partidelor  

politice,  respectiv  ale  acelor  partide  politice  care  au  constituit  alianţe  

 



politice sau alianţe electorale,  că supleanţii fac parte din partidul politic  

respectiv ori din unul dintre partidele politice care au constituit alianţele  

politice sau alianţele electorale, după caz.”

   Art. 6 din Legea nr. 393/2004  privind Statutul aleşilor locali, modificată 

şi completată prevede: 

   (1) Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de  

la data declarării ca legal constituit a consiliului din care fac parte, potrivit  

Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2)  Validarea  mandatului  de  consilier  se  face  prin  votul  deschis  al  

majorităţii  consilierilor  prezenţi.  Persoana  al  cărei  mandat  este  supus  

validării nu participă la vot.

    (3) Consilierii validaţi după şedinţa de constituire a consiliului intră în 

exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului.

 Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, am întocmit prezentul raport pentru a însoţi Proiectul de Hotărâre în 

cauză. 

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică

Director executiv,

Ionel Florin NAE

Şef serviciu juridic contencios avizare, legalitate acte, 

 Irina SULIMAN
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