
R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂRE 

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

consilier județean al domnului Fenichiu Ion Marius și declararea 

 vacantării locului de consilier județean respectiv 

 

  Având în vedere: 

  - Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte 

al Consiliului județean și referatul comun nr. 23886/11.12.2015 al domnului Bogdan 

Andrei Toader vicepreședinte al Consiliului județean și al Secretarului județului cu 

privire la încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al 

domnului Fenichiu Ion Marius și declararea vacantării locului de consilier județean 

respectiv ; 

  - Demisia din funcția de consilier județean, începând cu data de 

02.12.2015, a domnului Fenichiu Ion Marius, înregistrată la Consiliul județean Prahova 

la nr. 22880/02.12.2015;               

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

Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

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

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

  Consiliul județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art.1 Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, începând cu data de 

02.12.2015, a mandatului de consilier județean al domnului Fenichiu Ion Marius. 

 Art.2   Se declară vacant locul de consilier județean deținut de domnul Fenichiu 

Ion Marius. 

          Art.3. Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Mircea Cosma 

 

 

                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                                              SECRETAR, 

                                                                                                              Mihail Pavel 
 

Ploiești 16 dec 2015 

Nr.162 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

   

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

aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare consilierii județeni pot 

demisiona, anunțând în scris președintele consiliului județean. 

 Domnul Fenichiu Ion Marius, prin demisia înregistrată la Consiliul județean 

Prahova la nr. 22880/02.12.2015, a demisionat din funcția de consilier județean 

începând cu data de 02.12.2015.     

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

menționate și a referatului nr. 23886/11.12.2015, să constate încetarea de drept, prin 

demisie, a mandatului de consilier județean și să declare vacant locul de consilier 

județean deținut de acesta. 

  

 

VICEPREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Nr. 23886/11.12.2015                                   

 

 

R E F E R A T 

 

 

 Prin cererea, înregistrată la Consiliul județean Prahova la nr. 22880/02.12.2015, 

domnul Fenichiu Ion Marius a adus la cunoștință că demisionează din calitatea de 

consilier județean începând cu data de 02.12.2015. 

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

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

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

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

propunerea președintelui consiliului județean sau a oricărui consilier județean. 

 În consecință, în baza reglementărilor legale menționate, se impune inițierea unui 

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

consilier județean al domnului Fenichiu Ion Marius precum și declararea vacantării locului 

de consilier județean respectiv. 

Anexăm la prezentul referat demisia domnului Fenichiu Ion Marius. 

 

                 VICEPREȘEDINTE,                                                  SECRETAR, 

                 Bogdan Andrei Toader                                         Mihail Pavel 
 

 


