
 

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

CT  privind  încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al 

domnului Rădulescu Cristache, ca urmare a demisiei acestuia

Consiliul Judeţean Ilfov: 

Având în vedere:

Demisia  din  funcţia  de  consilier  judeţean  a  domnului  Rădulescu 

Cristache înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 6092 /25.07.2012;

Referatul constatator înregistrat cu nr................................/ 2012, semnat 

de preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov şi Secretarul judeţului Ilfov, privind 

încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Rădulescu 

Cristache ca urmare a demisiei acestuia;

Expunerea   de   motive   a   Preşedintelui   şi   Vicepreşedinţilor 

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

Raportul  Direcţiei  Juridice  şi  Administraţie  Publică  din  cadrul 

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

Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală, 

juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor 

cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a, alin. (3), art. 10 şi 

 



art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi 

completată.

În temeiul  prevederilor  art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se constată  şi  se ia act  de încetarea de drept a mandatului  de 

consilier judeţean al domnului Rădulescu Cristache, ales la alegerile locale pe 

lista Partidului Democrat Liberal , ca urmare a demisiei acestuia.

Art.2 Se declară vacant locul de consilier judeţean respectiv.  

Art.3 Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  vor 

aduce  la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

MARIAN PETRACHE

                                                                   Avizează,                          
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                                            Monica Trandafir

Nr. _______
Din _______________ 2012



                                           
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

Nr. 6219 din 31.07.2012

REFERAT CONSTATATOR

CT  privind  încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al 

domnului Rădulescu Cristache, ca urmare a demisiei acestuia

În urma alegerilor locale din 10 iunie 2012, domnul Rădulescu Cristache 

a  fost  ales  consilier  judeţean  pe  lista  Partidului  Democrat  Liberal,  iar  prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 45 din 25 iunie 2012 a fost validat 

mandatul de consilier judeţean al acestuia.

Prin  adresa  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.  6092 

/25.07.2012 , domnul Rădulescu Cristache şi-a anunţat demisia din funcţia de 

consilier judeţean.

În  conformitate  cu  prevederile  art.  9  alin.  (2)  lit.  a  din  Legea  nr. 

393/2004  privind  Statutul  aleşilor  locali,  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare,  calitatea  de  consilier  judeţean  încetează  de  drept,  înainte  de 

expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.

Potrivit art. 9 alin (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  încetarea  de  drept  a 

mandatului de consilier se constată de către consiliul judeţean, prin hotărâre, la 

propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier.

Conform art.  12 din Legea menţionată  anterior,  în toate situaţiile  de 

 



încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul 

judeţean  adoptă  în  prima  şedinţă  ordinară,  la  propunerea  preşedintelui 

consiliului judeţean o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară 

vacant  locul  consilierului  în  cauză.  Hotărârea  va  avea  la  bază  un  referat 

constatator  semnat  de  preşedintele  consiliului  judeţean  şi  de  secretarul 

judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative.

Având în vedere aspectele de fapt şi de drept invocate, este necesar ca în 

prima  şedinţă  ordinară  Consiliul  Judeţean  Ilfov  să  ia  act  de  încetarea 

mandatului de consilier judeţean al domnului Rădulescu Cristache, ca urmare a 

demisiei, şi să declare vacant locul de consilier judeţean în cauză. Validarea 

noului mandat pentru acest loc urmează a se face conform prevederilor  legale 

în vigoare.

Anexăm o copie după demisia domnului Rădulescu Cristache înregistraă 

la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 6092 /25.07.2012.

PREŞEDINTE,

MARIAN PETRACHE

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
                                                                            Monica Trandafir



 ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

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

EXPUNERE DE MOTIVE

În urma alegerilor locale din 10 iunie 2012, domnul Rădulescu Cristache 

a  fost  ales  consilier  judeţean  pe  lista  Partidului  Democrat  Liberal,  iar  prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 45 din 25 iunie 2012 a fost validat 

mandatul de consilier judeţean al acestuia.

Prin  adresa  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.  6092 

/25.07.2012, domnul Rădulescu Cristache şi-a anunţat demisia din funcţia de 

consilier judeţean.

În  conformitate  cu  prevederile  art.  9  alin.  (2)  lit.  a  din  Legea  nr. 

393/2004  privind  Statutul  aleşilor  locali,  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare,  calitatea  de  consilier  judeţean  încetează  de  drept,  înainte  de 

expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.

Potrivit art. 9 alin (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  încetarea  de  drept  a 

mandatului de consilier se constată de către consiliul judeţean, prin hotărâre, la 

propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier.

 



Conform art.  12 din Legea menţionată  anterior,  în toate situaţiile  de 

încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul 

judeţean  adoptă  în  prima  şedinţă  ordinară,  la  propunerea  preşedintelui 

consiliului judeţean o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară 

vacant locul consilierului în cauză.   

Hotărârea va avea la bază un referat constatator semnat de preşedintele 

consiliului judeţean şi de secretarul  judeţului. Referatul va fi însoţit de actele 

justificative.

Astfel, în conformitate cu prevederile legale a fost întocmit referatul 

constatator  înregistrat  cu nr.  6219 din 31.07.2012 semnat  de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Ilfov şi Secretarul Judeţului Ilfov însoţit de cererea de 

demisie ca act justificativ.

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

materie,  am  iniţiat  Proiectul  de  Hotărâre  privind  încetarea  de  drept  a 

mandatului de consilier judeţean al domnului Rădulescu Cristache, ca urmare  

a demisiei acestuia, 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 ILFOV

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

RAPORT 

În urma alegerilor locale din 10 iunie 2012, domnul Rădulescu Cristache 

a  fost  ales  consilier  judeţean  pe  lista  Partidului  Democrat  Liberal,  iar  prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 45 din 25 iunie 2012 a fost validat 

mandatul de consilier judeţean al acestuia.

Prin  adresa  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.  6092 

/25.07.2012, domnul Rădulescu Cristache şi-a anunţat demisia din funcţia de 

consilier judeţean.

În  conformitate  cu  prevederile  art.  9  alin.  (2)  lit.  a  din  Legea  nr. 

393/2004  privind  Statutul  aleşilor  locali,  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare,  calitatea  de  consilier  judeţean  încetează  de  drept,  înainte  de 

expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.

Potrivit art. 9 alin (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  încetarea  de  drept  a 

mandatului de consilier se constată de către consiliul judeţean, prin hotărâre, la 

propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier.

Conform art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în  toate  situaţiile  de  încetare  a 

 



mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul judeţean 

adoptă  în  prima  şedinţă  ordinară,  la  propunerea  preşedintelui  consiliului 

judeţean o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant 

locul consilierului în cauză. 

Hotărârea va avea la bază un referat constatator semnat de preşedintele 

consiliului judeţean şi de secretarul  judeţului. Referatul va fi însoţit de actele 

justificative.

În   conformitate  cu  prevederile  legale  a  fost  întocmit  referatul 

constatator  înregistrat  cu nr.  6219 din 31.07.2012 semnat  de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Ilfov şi Secretarul Judeţului Ilfov însoţit de cererea de 

demisie ca act justificativ.

Având în vedere aspectele prezentate, în conformitate cu prevederile 

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

Hotărâre  privind  încetarea  de  drept  a  mandatului  de  consilier  judeţean  al 

domnului Rădulescu Cristache, ca urmare a demisiei acestuia. Validarea noului 

mandat pentru acest loc urmând a se face conform prevederilor legale.

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică

Director executiv,

Ionel Florin NAE

Şef serviciu juridic contencios avizare, legalitate acte, 

 Irina SULIMAN
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