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Project de HOTARARE
privind incetarea de drept a calitatii de consilier judetean a domnului
Liviu Bratescu

Consiliul Judetean la*
Avand in vedere demisia din functia de consilier judetean a domnului Liviu
Bratescu, inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr.11178/11.04.2018;
Avand in vedere referatul constatator nr.

i23(./A9. of. 2018;

Avand in vedere expunerea de motive a Pmedintelui Consiliului Judetean Iasi, in
calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr. /2344--/020, 04. 2018;
Avand in vedere prevederile art.9, alin.(2) lit.a) si alin.(3) din Legea nr.393/2004
privind Statutul alesilor locali, cu modificArile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.10 si 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul
ale§ilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.139 alin.(1) pct. 2 din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii
administratiei publice locale nr. 215/2001, precum §i pentru modificarea §i completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleOlor local locali, cu modificArile si completarile
ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia
locals, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

publica

Avand in vedere HotArfirea Consiliului Judetean Iasi nr. 156 din 24.06.2016 privind
validarea mandatelor consilierilor judeteni in Consiliul Judetean
Avand in vedere Hotatirea Consiliului Judetean Iasi nr. 157 din 24.06.2016 privind
privind constituirea Consiliul Judetean Ia0;
In temeiul art.97 §i ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locals, republicatA cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE :
Art.1 Se is act de demisia domnului Liviu Bratescu §i se constata incetarea de
drept a calitatii de consilier judetean a acestuia.

Art.2 Se declard vacant locul de consilier judetean, ca reprezentant al Partidului
National Liberal.
Art.3 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni §i Presa va comunica in copie prezenta hotarare:
Institutiei Prefectului Judetului Ia§i,
Domnului Liviu Bratescu,
Partidului National Liberal,
Serviciului Resurse Umane din cadrul Consiliului Judetean Ia§i,
Directiei Economice — Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului
Judetean
f) Directiei Achizitii din cadrul Consiliului Judetean Iasi.
Art.4 Aducerea la cuno§tinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi
asigurata de calm Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni si Presa.
a)
b)
c)
d)
e)
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De acord sä se supuna dezbaterii
Plenului Consiliului Judetean Iasi

PRE$EDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

Coj
Referat constatator,
Prin HotArarile Consiliului Judetean Ia$i nr. 156 $i 157 din 24.06.2016 s-a validat
mandatul de consilier judetean a domnului Liviu Bratescu, ales la data de 5 iunie 2016 in
Consiliul Judetean Ia$i $i s-a constituit Consiliul Judetean Ia$i din care acesta face parte
ca reprezentant al Partidului National Liberal.
In data de 11 aprilie 2018 domnul Liviu BrAtescu a inaintat Pre$edintelui
Consiliului Judetean Ia$i demisia din fiinctia de consilier judetean, demisie inregistrata la
Consiliul Judetean Ia$i sub nr.11178/11.04.2018;
Avand in vedere prevederile art.9, alin.(2) lit.a) "Calitatea de consilier judetean
inceteazel de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele
cazuri: a) demisie" si alin.(3) "Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata
de catre consiliul judetean, prin hotareire, la propunerea pre.Fedintelui consiliului
judetean sau a oricarui consilier", din Legea nr.393/2004 privind Statutul ale$ilor locali,
cu modificArile completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.10 din Legea nr.393/2004 privind Statutul ale$ilor
locali, cu modifickile $i completarile ulterioare, "Consilierii judeteni pot demisiona,
anuntand in scris pre.yedintele consiliului judetean, care is act de aceasta. Pre,yedintele
propune consiliului adoptarea unei hotareiri prin care se is act de demisie qi se declare"
locul vacant";
Avand in vedere prevederile art.12 alin.(1) din Legea nr.393/2004 privind Statutul
ale$ilor locali, cu modificarile completarile ulterioare, "In toate situatiile de incetare a
mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul judetean, adoptei in
prima .yedintei ordinarei, la propunerea pre.yedintelui consiliului judetean, o hotarare
prin care se is act de situatia aparutei se declare' vacant locul consilierului in cauza"
alin.(2) "Hoteireirea va avea la bath', in toate cazurile, un referat constatator semnat
de primar de secretarul comunei sau ora.yului, respectiv de preqedintele consiliului

judetean si de secretarul general al jude(ului. Refaratul va fi insotit de acte
justificative";
Avand in vedere prevederile art.139 alin.(1) pct. 2 din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii
administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor local locali, cu modificarile §i completArile
ulterioare, respectiv "ART. 139 Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali,
publicatei in Monitorul Oficial al Romeiniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu
modified rile si completarile ulterioare, se modified si se completeaza dupei cum
2. La articolul 12, alineatul (1) se modified va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Cu excepfia cazului previizut la art. 9 alin. (2) lit. hAl), in
situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia,
consiliul local sau consiliul judetean, duper' caz, adopts in prima sedinta ordinarei , la
propunerea primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, o hotardre prin
care se ia act de situatia aparuter si se declarer' vacant locul consilierului in cauzei."
Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publics
localA, republicata cu modificarile completarile ulterioare ;
Propunem sA se ia act de demisia domnului consilier judetean Liviu Bratescu,
constatarea incetArii de drept a calif* de consilier judetean vacantarea locului ocupat
de acesta in Consiliul Judetean
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Expunere de motive,
Avand in vedere demisia din functia de consilier judetean a domnul Liviu Bratescu,
inregistrata la Consiliul Judetean Ia$i sub nr. 1 1178/11.04.2018.
Tinand cont de prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul ale$ilor locali, cu
modificarile $i completarile ulterioare, $i ale Legii nr.215/2001 privind administratia
publics locals, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare.
Propun plenului Consiliului Judetean Ia$i spre dezbatere $i adoptare proiectul de
hotarare privind incetarea de drept a calitatii de consilier judetean a domnului
Liviu Bratescu.

PRE$EDINTE,

Dr. Ing. Maricel POPA
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