
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.1/2009 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean, înainte de expirarea 

duratei normale, a domnului Cristea Victor, ales pe lista Partidului Social Democrat, ca urmare 
a validării mandatului de deputat 

 
având în vedere referatul preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui prin care se propune 

adoptarea unei hotărâri prin care să se constate încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean, 
înainte de expirarea duratei normale, a domnului Cristea Victor, ales la data de 1 iunie 2008 pe lista 
Partidului Social Democrat, ca urmare a validării mandatului de deputat în Parlamentul României, la 
data de 19 decembrie 2008; 

având în vedere dispoziţiile art.9, alin.(2), lit.b) şi alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.88, 
alin.(1), lit.g) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare ; 

în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lif.f) şi art.106, 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 

de consilier judeţean a domnului Cristea Victor, ales la data de 1 iunie 2008 pe lista Partidului Social 
Democrat, ca urmare a validării mandatului de deputat în Parlamentul României, la data de 19 
decembrie 2008. 

Art.2. – Locul de consilier judeţean deţinut de domnul Cristea Victor se declară vacant. 
                                Vaslui, 30 ianuarie 2009  

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                              Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                              Gheorghe Stoica 



JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
 

R E F E R A T 
privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului a domnului Cristea Victor, ales pe lista Partidului Social Democrat 
 
Domnul Cristea Victor a fost ales consilier judeţean la data de 1 iunie 2008. La data de 19 

decembrie 2008, prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.40/2008, publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr.859/19.XII.2008, a fost validat mandatul de deputat ales la data de 30 noiembrie 2008 în 
Circumscripţia electorală nr.39 Vaslui, Colegiul uninominal nr.1, pe lista Partidului Social Democrat. 

Potrivit dispoziţiilor art.88, alin.(1), lit.f) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de 
consilier judeţean este incompatibilă cu calitatea de deputat. Existenţa cazului de incompatibilitate, 
potrivit art.9, alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, constituie caz de încetarea de drept a mandatului, înainte de expirarea duratei 
normale, şi se constată prin hotărâre a consiliului judeţean la propunerea preşedintelui şi se adoptă la 
prima şedinţă ordinară. 

Faţă de considerentele menţionate am iniţiat proiectul de hotărâre prin care se constată 
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean a domnului Cristea Victor, ales la data de 1 iunie 
2008 pe lista Partidului Social Democrat, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată. 

 
 
PREŞEDINTE,                        SECRETAR, 

                Vasile Mihalachi            Gheorghe Stoica 
 
 


