
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 

judeţean al domnului Mitrea Laurenţiu Daniel şi declararea vacantării locului de 

consilier judeţean respectiv 

 

  Având în vedere: 

  - Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean şi referatul 

comun nr. 1331/22.01.2015 al Preşedintelui Consiliului judeţean şi al Secretarului 

judeţului cu privire la încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 

judeţean al domnului Mitrea Laurenţiu Daniel şi declararea vacantării locului de 

consilier judeţean respectiv ; 

  - Demisia din funcţia de consilier judeţean a domnului Mitrea Laurentiu 

Daniel înregistrată la Consiliul judeţean Prahova la nr. 788/15.01.2015;               

                     - Prevederile art. 9 alin. 2 lit.a, 10 şi 12 din Legea nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

                    În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

  Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art.1  Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 

judeţean al domnului Mitrea Laurenţiu Daniel. 

 Art.2   Se declară vacant locul de consilier judeţean deţinut de domnul Mitrea 

Laurenţiu Daniel. 

          Art.3. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Mircea Cosma 

 

 

 

 

                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                                              SECRETAR, 

                                                                                                              Mihail Pavel 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

   

           În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare consilierii judeţeni pot 

demisiona, anunţând în scris preşedintele consiliului judeţean. 

 Domnul Mitrea Laurenţiu Daniel, prin demisia înregistrată la Consiliul judeţean 

Prahova la nr. 788/15.01.2015, a demisionat din funcţia de consilier judeţean.     

 Având în vedere cele expuse, propun Consiliului judeţean, în baza celor 

menţionate şi a referatului nr. 1331/22.01.2015, să constate încetarea de drept, prin 

demisie, a mandatului de consilier judeţean şi să declare vacant locul de consilier 

judeţean deţinut de acesta. 

  

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Nr. 1331/22.01.2015                                   

 

 

R E F E R A T 

 

 

 Prin cererea, înregistrată la Consiliul judeţean Prahova la nr. 788/15.01.2015, 

domnul Mitrea Laurenţiu Daniel a adus la cunoştinţă că demisionează din calitatea de 

consilier judeţean. 

Conform prevederilor art. 9 alin 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare, o cauză de încetare a mandatului de 

consilier judeţean este demisia, iar potrivit prevederilor alin. 3 încetarea de drept a 

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

propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier judeţean. 

 În consecinţă, în baza reglementărilor legale menţionate, se impune iniţierea unui 

proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de 

consilier judeţean al domnului Mitrea Laurenţiu Daniel precum şi declararea vacantării 

locului de consilier judeţean respectiv. 

Anexăm la prezentul referat demisia domnului Mitrea Laurenţiu Daniel. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 

                       Mircea Cosma                                                   Mihail Pavel 
 

 

 

 

 

 

  


