ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.____/2010
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului
unui consilier judeţean

având în vedere cererea prin care domnul Petcu Viorel a anunţat în scris
preşedintele Consiliului judeţean Vaslui cu privire la demisia din funcţia de consilier
judeţean, înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui cu nr.947 din 11.02.2010;
având în vedere dispoziţiile art.180, alin.(1), lit. a) din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere referatul constatator semnat de preşedintele Consiliului judeţean
Vaslui şi de secretarul judeţului prin care se propune a se lua act de situaţia apărută,
înregistrat cu nr.1046 din 16 februarie 2010;
având în vedere dispoziţiile art.9, alin.(2), lit. a), alin.(3), art.10 si art.12 din Legea
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Consiliul judeţean Vaslui ;
H O T Ă R Ă ŞT E :
Art.1. - Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier
judeţean deţinut de domnul Petcu Viorel, ales la alegerile locale pe lista Partidului Social
Democrat în data de 1 iunie 2008.
Art.2. - Locul de consilier judeţean deţinut de domnul Petcu Viorel se declară
vacant.
Vaslui, ___ februarie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.1046 din 16 februarie 2010

REFERAT CONSTATATOR

Doamnelor si domnilor consilieri,
Prin cererea înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui, sub nr.947 din 11.02.2010,
domnul Petcu Viorel a anunţat în scris preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui cu
privire la demisia din funcţia de consilier judeţean, motivat de faptul că funcţia de
manager interimar al Spitalului municipal de urgenţă „Elena Beldiman” Bîrlad, pe care o
deţine în prezent, este incompatibilă cu aceea de consilier judeţean.
Domnul Petcu Viorel a fost ales consilier judeţean la data de 1 iunie 2008 pe lista
Partidului Social Democrat.
Potrivit dispoziţiei art.9 alin.(2), lit. a) din Legea nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, printre acele cazuri de încetare
de drept a mandatului de consilier judeţean, înainte de termen, este şi demisia.
Fiind un act unilateral de voinţă, propunem a se lua act de situaţia apărută prin
încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al
domnului Petcu Viorel.
Totodată, propunem să se declare vacant locul de consilier judeţean deţinut de
acesta.
Validarea noului mandat pentru acest loc urmează a se face conform prevederilor
legale în vigoare.
Faţă de cele expuse, a fost iniţiat proiectul de hotărâre prin care se ia act de
demisia domnului Petcu Viorel pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.

P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi

Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

