
 
ROMÂNIA

JUDEŢUL  ILFOV
CONSILIUL   JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E

privind  modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

-  Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov, înregistrată sub 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.

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

          - 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;

          - Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 88/13.09.2012 privind  validarea 

mandatului unui consilier judeţean; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 48/02.07.2012 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov;



Prevederile  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  Consiliului 

Judeţean  Ilfov,  aprobat  prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 

70/29.08.2012;

În temeiul prevederilor  art.97 şi art. 115 alin.1 lit. c din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei  publice  locale, republicată,  modificată şi completată;

H O T Ă R Ă Ş T E,

Art.1 Se modifică componenţa Comisiei de specialitate nr. 3  - Comisia de 

servicii  publice,  sociale, comerţ,  privatizare şi integrare europeană, în sensul că 

domnul Rădulescu Cristache se înlocuieşte cu domnul Toma Cristian.

Art.2 Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.48/02.07.2012  privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov se modifică în 

mod corespunzător.

Art.3  Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           PREŞEDINTE,

           Marian  PETRACHE

             

 AVIZEAZĂ

                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Monica TRANDAFIR 

Nr............

         Din ...........2012



R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN

Nr._____/________2012

Expunere de motive 

 La data de 29 august 2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ilfov a 

fost  adoptată   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.

         La data de 13 septembrie 2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean 

Ilfov a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 88/13.09.2012 privind 

validarea mandatului unui consilier judeţean.

Având  în  vedere  aceste  acte  adoptate  de  Consiliul  Judeţean  Ilfov  şi 

prevederile legale în vigoare este necesară modificarea componenţei comisiei de 

specialitate nr.  3  -  Comisia  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ,  privatizare  şi 

integrare europeană, în sensul că domnul Rădulescu Cristache se înlocuieşte cu 

domnul Toma Cristian.

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

modificată şi completată prevede la alin.  3 faptul  că : 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 



R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN

Nr._____/________2012

RAPORT

În  şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ilfov din data de 29 august 2012 a 

fost  adoptată   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 şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ilfov din data  de 13 septembrie 

2012  a  fost  adoptată  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  88/13.09.2012 

privind  validarea mandatului unui consilier judeţean.

Având  în  vedere  aceste  hotărâri  adoptate  de  Consiliul  Judeţean  Ilfov  şi 

prevederile legale în vigoare este necesară modificarea componenţei comisiei de 

specialitate nr.  3  -  Comisia  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ,  privatizare  şi 

integrare europeană, în sensul că domnul Rădulescu Cristache se înlocuieşte cu 

domnul Toma Cristian.

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

completată prevede  la  alin.  3  faptul  că  : Consilierii  validaţi  după  şedinţa  de 

constituire a consiliului intră în exerciţiul mandatului de consilier după depunerea 

jurământului.

Faţă de 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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