ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A Nr.____/2014
privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean

având în vedere referatul constatator înregistrat cu nr.539 din 21.01.2014, prin
care se propune a se constata încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului, prin pierderea calităţii de membru al partidului politic, a mandatului de
consilier judeţean a domnului Istrate Viorel;
în conformitate cu prevederile art.9, alin.(2), lit. h^1), alin.(3) şi alin.(4), şi 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 constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului, prin pierderea calităţii de membru al partidului politic, a mandatului de
consilier judeţean deţinut de domnul Istrate Viorel, ales la alegerile locale din data de 10
iunie 2012 pe lista Partidului Poporului – Dan Diaconescu.
Art.2. - Locul de consilier judeţean deţinut de domnul Istrate Viorel se declară
vacant.
Art.3. – Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ
de către persoana interesată, în termen de 10 zile de la comunicare.
Vaslui, ____ianuarie 2014
P R E Ş E D I N T E,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.539 din 21.01.2014

REFERAT CONSTATATOR

Doamnelor si domnilor consilieri,
Prin adresa Organizaţiei Judeţene Vaslui a Partidului Poporului - Dan
Diaconescu, înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.11881 din 09.12.2013, se
revine la adresele nr.85/26.06.2012 şi nr.120/27.09.2012 prin care s-a anunţat în scris
preşedintele Consiliului judeţean Vaslui cu privire la pierderea calităţii de membru al
partidului politic al domnului Istrate Viorel, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului.
Domnul Istrate Viorel a fost ales consilier judeţean la data de 10 iunie 2012 pe
lista Partidului Poporului – Dan Diaconescu, mandatul său fiind validat prin Hotărârea
Consiliului judeţean Vaslui nr.66/30.06.2012.
Potrivit dispoziţiei art.9 alin.(2), lit. h^1) din Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, unul dintre cazurile de
încetare de drept a mandatului de consilier judeţean, înainte de termen, este reprezentat
de pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor
naţionale pe a cărei listă a fost ales.
În acest sens, a fost elaborat şi supus dezbaterii plenului Consiliului judeţean
Vaslui, în şedinţele din 5 iulie 2012 şi 4 octombrie 2012, proiectul de hotărâre privind
constatarea încetării unui mandat de consilier judeţean. Aşa cum reiese şi din
procesele-verbale încheiate în şedinţele din 5 iulie 2012 şi 4 octombrie 2012, proiectul
de hotărâre nu a fost aprobat, fiind amânat până la soluţionarea cererii domnului Istrate
Viorel de chemare în judecată a PP-DD Organizaţia Judeţeană Vaslui, având ca obiect
suspendarea măsurii şi contestarea actului.
În conformitate cu dispoziţiile art.16 alin.(3) din Legea partidelor politice
nr.14/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare “Dobândirea sau
pierderea calităţii de membru al unui partid politic este supusă numai jurisdicţiei
interne a partidului respectiv, potrivit statutului partidului”.
Prin această ultimă adresă, se menţionează faptul acţiunea promovată de dl.
Istrate Viorel, care a făcut obiectul dosarului nr. 2476/89/2012, a fost respinsă de
Tribunalul Vaslui ca fiind inadmisibilă.
Prin urmare, prin proiectul de hotărâre supus adoptării, se propune constarea
situaţiei de fapt ivită şi declararea locului de consilier judeţean deţinut ca fiind vacant.

Faţă de cele expuse, a fost iniţiat proiectul de hotărâre prin care se constată
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin pierderea
calităţii de membru al partidului politic, a mandatului de consilier judeţean deţinut de
domnul Istrate Viorel, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.

P R E Ş E D I N T E,
Dumitru Buzatu

Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

