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 HOTĂRÂREA  NR. 1/7 

pentru alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Tulcea 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa de constituire din data de 24 iunie 2016, ca urmare 

a alegerilor locale desfășurate la data de 5 iunie 2016; 

Având în vedere propunerile formulate privind componenţa nominală a Comisiei de validare a 

Consiliului Judeţean Tulcea și văzând rezultatul votului deschis pentru alegerea comisiei; 

 În temeiul art. 31, art. 90 și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se alege Comisia de validare a Consiliului Judeţean Tulcea pe durata mandatului obținut 

ca urmare a alegerilor locale din data de 5 iunie 2016,  în următoarea componență: 

            

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele     Apartenența politică 

1. Marinescu Liliana - PSD 

2. Furdui Lucian - PSD 

3. Badea Petre - ALDE 

4. Gudu Michael - PNL 

5. Ivanov Viorica - PNL 

 

 Art. 2. Comisia de validare în componența prevăzută la art. 1, va alege din rândul membrilor 

săi un preşedinte şi un secretar. 

 Art. 3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, 

Instituției Prefectului  Județului Tulcea, membrilor comisiei de validare și va asigura aducerea la 

cunoștință publică, în condițiile legii. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa din data de 24 iunie 2016. 

 

          PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,                                                           Contrasemnează, 

                George LUCHICI                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                           Marius Cristi MIHAI 

                                                                                            

                          ASISTENT, 

               CONSILIER JUDEȚEAN 

            Laurențiu-Florin OLTEANU 

  

                         ASISTENT, 

           CONSILIER JUDEȚEAN 

                    George ȘINGHI  
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HOTĂRÂREA NR. 2/7 

 

privind validarea mandatelor consilierilor județeni aleşi la data de 5 iunie 2016 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa de constituire din data de 24 iunie 2016, ca urmare 

a alegerilor locale desfășurate la data de 5 iunie 2016; 

 

Văzând Raportul Comisiei de validare prin care se propune validarea mandatelor consilierilor 

aleși în Consiliul Judeţean Tulcea, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;  

 

În temeiul art. 31, art. 31^1, art. 90 și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se validează mandatele consilierilor judeţeni aleşi la data de 5 iunie 2016 în Consiliul 

Judeţean Tulcea, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Apartenența  

politică 

 Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Apartenența  

politică 

1. Badea Petre ALDE 17. Mergeani Dumitru PSD 

2. Barău Tudor PMP 18. Mihail Anatoli ALDE 

3. Bălan Lucian-Daniel PNL 19. Munteanu Alexandru-Dan PSD 

4. Bejan Corneliu-Silviu PNL 20. Naum Aneta PSD 

5. Cabaua Constantin PNL 21. Olteanu Laurențiu-Florin PSD 

6. Chichi Nicolae PNL 22. Paltarac Doru PNL 

7. Chiriazic Victor PSD 23. Pîrvulescu Dumitru PNL 

8. Corbeanu Bogdan-

George 

PSD 24. Radu Anişoara  PSD 

9. Crețu Marieta PNL 25. Strat Vasile PSD 

10. Furdui Lucian PSD  26. Stroe Mihai PNL 

11. Gudu Michael PNL  27. Șinghi George PNL 

12. Isacov Mirela–Liuba  PSD  28. Şişcu George PNL 

13. Ivanov Viorica PNL  29. Tarhon Victor PMP 

14. Luchici George ALDE  30. Teodorescu Horia PSD 

15. Lungu Gicu PSD  31. Timiș Nicoară PSD 

16. Marinescu Liliana PSD  

 

 

Art. 2.  Se invalidează  mandatele pentru următorii consilieri: - 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ, 

în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. 
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           Art. 4. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, 

Instituției Prefectului  Județului Tulcea, consilierilor judeţeni și va asigura aducerea la cunoștință 

publică, în condițiile legii. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa din data de 24 iunie 2016.  

 

          PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,                                                     Contrasemnează, 

                George LUCHICI                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                  Marius Cristi MIHAI                                    

                          ASISTENT, 

               CONSILIER JUDEȚEAN 

            Laurențiu-Florin OLTEANU 

  

                         ASISTENT, 

           CONSILIER JUDEȚEAN 

                      George ȘINGHI  

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 3/7 

privind constituirea Consiliului Judeţean Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa de constituire din data de 24 iunie 2016, ca urmare 

a alegerilor locale desfășurate la data de 5 iunie 2016; 

Constatând că, prin Hotărârea nr. 2/7 din 24 iunie 2016, au fost validate mandatele unui număr 

de 31 consilieri judeţeni din totalul de 31 de consilieri aleşi la data de 5 iunie 2016; 

Având în vedere jurământul depus de consilierii judeţeni validaţi;  

În temeiul art. 32 – 34,  art. 90 și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1.  Se constituie Consiliul Judeţean Tulcea, ales la data de 5 iunie 2016, în următoarea 

componenţă: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Apartenența  

politică 

 Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Apartenența  

politică 

1. Badea Petre ALDE 17. Mergeani Dumitru PSD 

2. Barău Tudor PMP 18. Mihail Anatoli ALDE 

3. Bălan Lucian-Daniel PNL 19. Munteanu Alexandru-Dan PSD 

4. Bejan Corneliu-Silviu PNL 20. Naum Aneta PSD 

5. Cabaua Constantin PNL 21. Olteanu Laurențiu-Florin PSD 

6. Chichi Nicolae PNL 22. Paltarac Doru PNL 

7. Chiriazic Victor PSD 23. Pîrvulescu Dumitru PNL 

8. Corbeanu Bogdan-

George 

PSD 24. Radu Anişoara  PSD 

9. Crețu Marieta PNL 25. Strat Vasile PSD 

10. Furdui Lucian PSD  26. Stroe Mihai PNL 

11. Gudu Michael PNL  27. Șinghi George PNL 

12. Isacov Mirela–Liuba  PSD  28. Şişcu George PNL 

13. Ivanov Viorica PNL  29. Tarhon Victor PMP 
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14. Luchici George ALDE  30. Teodorescu Horia PSD 

15. Lungu Gicu PSD  31. Timiș Nicoară PSD 

16. Marinescu Liliana PSD  

Art. 2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, 

Instituției Prefectului  Județului Tulcea, consilierilor județeni și va asigura aducerea la cunoștință 

publică, în condițiile legii. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa din data de 24 iunie 2016. 

 

               PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,                                                 Contrasemnează, 

                        George LUCHICI                                                SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                         Marius Cristi MIHAI                                                  

                         ASISTENT, 

               CONSILIER JUDEȚEAN 

             Laurențiu-Florin OLTEANU 

  

                        ASISTENT, 

           CONSILIER JUDEȚEAN 

                     George ȘINGHI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 4/7 

privind alegerea președintelui Consiliului Județean Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa de constituire din data de 24 iunie 2016, ca urmare 

a alegerilor locale desfășurate la data de 5 iunie 2016; 

Văzând Raportul Comisiei de validare privind rezultatul votului secret exprimat pentru alegerea 

în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea; 

În temeiul art. 97 alin. (1)  și art. 101 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

Art. 1. Se alege domnul consilier județean TEODORESCU HORIA în funcția de preşedinte al 

Consiliului Judeţean Tulcea. 

Art. 2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, 

Instituției Prefectului Județului Tulcea, domnului Teodorescu Horia și va asigura aducerea la cunoștință 

publică, în condițiile legii. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa din data de 24 iunie 2016. 

 

             PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,                                                    Contrasemnează, 

                      George LUCHICI                                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                         Marius Cristi MIHAI                                                                           

                          ASISTENT, 

               CONSILIER JUDEȚEAN 

             Laurențiu-Florin OLTEANU 

  

                         ASISTENT, 

           CONSILIER JUDEȚEAN 

                      George ȘINGHI 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 06/2016                                          

 

6 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 5/7 

privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa de constituire din data de 24 iunie 2016, ca urmare 

a alegerilor locale desfășurate la data de 5 iunie 2016; 

Văzând Raportul Comisiei de validare privind rezultatul votului secret exprimat pentru alegerea 

în funcţiile de vicepreşedinți ai Consiliului Judeţean Tulcea; 

În temeiul art. 97 alin. (1)  și art. 101 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aleg în funcțiile de vicepreşedinți ai Consiliului Judeţean Tulcea domnul consilier 

județean MERGEANI DUMITRU  și domnul consilier județean LUCHICI GEORGE. 

Art. 2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, 

Instituției Prefectului  Județului Tulcea, domnului Mergeani Dumitru, domnului Luchici George  și va 

asigura aducerea la cunoștință publică, în condițiile legii. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa din data de 24 iunie 2016. 

 

              PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,                                                     Contrasemnează, 

                   George LUCHICI                                                SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                         Marius Cristi MIHAI                                           

                          ASISTENT, 

               CONSILIER JUDEȚEAN 

             Laurențiu-Florin OLTEANU 

  

                        ASISTENT, 

           CONSILIER JUDEȚEAN 

                     George ȘINGHI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 6/7 

pentru constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa de constituire din data de 24 iunie 2016, ca urmare 

a alegerilor locale desfășurate la data de 5 iunie 2016; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 95 și art. 108 din Regulamentul de Organizare și Funcționare 

a Consiliului Județean Tulcea; 

În temeiul art. 54, art. 97 alin. (1) și art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

   

h o t ă r ă ş t e: 
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 Art. 1. Se constituie Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea, pe durata 

mandatului obținut ca urmare a alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, în următoarea componenţă:  

 

I. Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului  

 

1. Marinescu Liliana - PSD 

2. Naum Aneta - PSD  

3. Radu Anișoara - PSD 

4. Strat Vasile - PSD  

5. Chichi Nicolae - PNL  

6. Crețu Marieta - PNL 

7. Șinghi George - PNL 

 

 

       II. Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

servicii publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură 

  

1. Olteanu Laurențiu-Florin - PSD  

2. Timiș Nicoară - PSD  

3. Ivanov Viorica - PNL  

4. Paltarac Doru - PNL 

5. Pîrvulescu Dumitru - PNL 

6. Mihail Anatoli - ALDE 

7. Tarhon Victor - PMP 

          

      III.  Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,      

activităţi sportive şi turism  

1. Chiriazic Victor – PSD 

2. Isacov Mirela-Liuba - PSD 

3. Lungu Gicu - PSD 

4. Bălan Lucian-Daniel - PNL  

5. Cabaua Constantin - PNL 

6. Stroe Mihai - PNL 

7. Badea Petre - ALDE 

 

 

      IV. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

1. Corbeanu Bogdan-George - PSD 

2. Furdui Lucian - PSD 

3. Munteanu Alexandru-Dan - PSD 

4. Bejan Corneliu-Silviu - PNL 

5. Gudu Michael - PNL  

6. Șișcu George - PNL 

7. Barău Tudor - PMP 
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 Art. 2.  Comisiile de specialitate  îşi aleg din rândul membrilor săi câte un preşedinte şi un 

secretar. 

 Art. 3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, 

Instituției Prefectului  Județului Tulcea, membrilor comisiilor de specialitate și va asigura aducerea la 

cunoștință publică, în condițiile legii. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa din data de 24 iunie 2016. 

 

                      PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

                 Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                              Marius Cristi MIHAI 
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R O M Â N I A 

 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL TULCEA 

 

 

O R D I N U L   Nr. 145 

Privind aprobarea Procedurii pentru emiterea ordinului privind constatarea incetarii 

mandatului consilierului local sau judetean inainte de expirarea duratei normale a acestuia, 

conform art.12, alin.3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali  

 

 
 Bădiţă Marin - Prefect al judeţului Tulcea numit prin Hotărârea Guvernului nr.  

713/27.08.2014;  

 Având în vedere dispoziţiile art.27, alin. 1 si 3 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si 

institutia prefectului; 

            Ţinând cont de referatul de aprobare întocmit de şeful Serviciului Juridic şi Contencios 

Administrativ, aprobat de Prefectul judeţului Tulcea şi înregistrat sub nr. 6844/ 17.06.2016 prin care se 

propune aprobarea Procedurii pentru emiterea ordinului privind constatarea incetarii mandatului 

consilierului local sau judetean inainte de expirarea duratei normale a acestuia, conform art.12, alin.3 

din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali; 

În temeiul art. 26 din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, 

emit următorul: 

 

O R D I N  

 

 

Art.1.  Se aprobă Procedura pentru emiterea ordinului privind constatarea încetării mandatului 

consilierului local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia, conform art.12, alin.3 

din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,  cuprinsa în anexa la prezentul ordin şi parte 

integrantă din acesta. 

Art.2  Pe data emiterii prezentului ordin cu caracter normativ îşi încetează aplicabilitatea  

procedura interna nr. 9516/23.09.2015 privind emiterea ordinului privind constatarea încetării 

mandatului consilierului local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia, conform 

art.12, alin.3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

            Art.3  Serviciul juridic şi contencios administrativ va asigura înregistrarea şi comunicarea 

prezentului ordin, în copie certificată, Ministerului Afacerilor Interne precum şi publicarea în 
Monitorul Oficial al judeţului Tulcea  şi pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea.  

 

                                                                                      Emis azi,17.06.2016 

PREFECT, 

BĂDIŢĂ MARIN 

 

 

                                                                                                                          Contrasemnează, 

                                                                                                           SUBPREFECT,  

                                                                                                          BANGU CORVIN LAURENȚIU 
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ANEXA LA ORDINUL PREFECTULUI 

                                                                                                              NR. 145/17.06.2016 

                    

              

P R O C E D U R A  

 

pentru emiterea Ordinului privind constatarea încetării mandatului consilierului local 

sau judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia, conform art.12, alin. 

3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali  

 

 

SCOP: 

 Scopul acestei proceduri este: 

 

 a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activităţii de constatare a încetării 

mandatului consilierului local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia; 

 b) stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente 

activităţii de constatare a încetării încetării mandatului consilierului local sau judeţean înainte de 

expirarea duratei normale a acestuia. 

 

DOMENIU: 

 Procedura se aplică de către Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ din cadrul Instituţiei 

Prefectului judeţului Tulcea. 

 

1. DESCRIEREA PROCEDURII: 

 

Algoritmul 

activităţii/ 

procedura 

Descriere Rezultate/ 

ieşiri 

Responsabilităţi 

1.Primirea          

şi       

înregistrare

a sesizării 

1.1. Sesizările referitoare la constatarea, prin ordin a 

încetării mandatului consilierului local sau judeţean 

înainte de expirarea duratei normale a acestuia, precum 

şi declararea vacantă a locurilor ocupate de  aceştia, 

urmare a pierderii calităţii de membru al partidului 

politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local 

sau consilierul judeţean a fost ales, vor fi formulate în 

scris şi transmise prin poştă ori pot fi depuse personal 

sau prin mandatar de către partidele politice sau 

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale din partea cărora aleşii locali sau judeţeni au 

candidat. 

Sesizarea se va adresa prefectului judeţului Tulcea. 

Sesizarea depusă la consiliul local/ consiliul 

judeţean va fi transmisa spre competentă 

soluţionare prefectului judeţului Tulcea de către 

secretarul unităţii administrativ-teritoriale sau al 

judeţului, numai dacă îndeplineşte condiţiile 

prevăzute în prezenta procedura. În caz contrar, 

secretarul unităţii administrativ-teritoriale sau al 

judeţului va restitui sesizarea partidului politic sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesizarea şi 

numărul de 

înregistrare 

 

 

 

 

 

Registrul 

electronic de 

evidenţă 

generală 

Registratura 

instituţiei 
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a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale pe a cărei listă consilierul local sau 

consilierul judeţean a fost ales, cu precizarea 

elementelor care lipsesc şi cu recomandarea 

respectării acestei proceduri. 

1.2. Sesizarea trebuie să fie semnată de către 

persoanele care au dreptul de a semna propunerile de 

candidaţi pentru alegerile locale în judeţul Tulcea 

potrivit prevederilor art. 47 (1) si (2) din Legea 

115/2015 privind alegerea autorităţilor publice locale, 

corespunzător listei de candidaţi pe care a candidat 

alesul local sau judeţean căruia i se solicită încetarea 

de drept a mandatului.  

1.3. În cazul în care cererea se depune prin mandatar, 

se vor solicita datele de identificare ale acestuia.  

1.4. Sesizările privind pierderea calităţii de membru de 

partid a unui ales local sau judeţean se înregistreaza în 

Registrul electronic de evidenţă generală a instituţiei. 

 

2.Rezoluţio-

narea/repar- 

tizarea    

sesizării 

2. Conducerea instituţiei - (prefectul/subprefectul) 

repartizeaza sesizarea Şefului Serviciului Juridic şi  

Contencios Administrativ, care o transmite spre 

competenta soluţionare unui funcţionar public din 

cadrul Serviciului. 

Rezoluţie/ 

repartizare 

 

 

 

Prefect     

/subprefect 

şi şeful 

Serviciului 

Juridic şi 

Contencios 

administrativ 

3.Tratarea                 

sesizării 

3.1 Funcţionarul public căruia i-a fost repartizata 

sesizarea, denumit în continuare titularul lucrării, 

analizeaza conformitatea acesteia. 

Sesizarea şi 

documentaţia 

anexată 

Titularul lucrării 

şi şeful ierarhic 

 3.2. Potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, 

republicată, partidele politice sunt persoane juridice de 

drept public, drept urmare pentru a îndeplini condiţiile 

de conformitate, sesizarea trebuie să cuprindă, în mod 

obligatoriu, următoarele informaţii, însoţite, acolo 

unde se impune, de documente justificative:  

A. În cazul pierderii calităţii de membru al 

partidului prin demisie: 

a)adresa de înaintare 

b)copia demisiei, certificată ,,conform cu originalul" 

sau documente relevante din care să rezulte 

incidenţa prevederilor art. 8 alin. 2 din Legea nr. 

14/2003. 

B. În cazul pierderii calităţii de membru al 

partidului prin excludere: 

a) adresa de înaintare; 

b) decizia/hotărârea definitivă de excludere a 

membrului de partid, în exemplar original, parafat şi 

semnat de persoana competentă, conform prevederilor 

art. 15 din Legea nr. 14/2003, prin care se 

reglementeaza procedurile privind soluţionarea 

diferendelor legate de excluderea din partid; 

c) extras scris din Statutul şi Regulamentul de 
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funcţionare al partidului, din care să rezulte procedura 

completă cu privire la: 

- structura politică competentă să propună, 

respectiv structura politica competentă să adopte 

decizia/hotărârea de excludere a membrului de 

partid, în funcţie de calitatea deţinută de membrul 

de partid (funcţii alese sau numite, în interiorul sau 

exteriorul partidului); 

- structura jurisdicţională internă competentă să judece 

litigiul privind decizia politică de excludere din partid 

( comisie de etică, curte de onoare şi arbitraj, etc. după 

caz) respectiv structura internă competentă să judece 

apelul/calea de atac la decizia primei instanţe interne; 

- modalitatea de adoptare a deciziilor în structurile 

politice, respectiv jurisdicţionale respective; 

- procedurile de convocare, apărare, comunicare şi 

contestare rezervate prin statut membrului de partid 

aflat în situaţia de a fi sancţionat; 

- orice alt pasaj relevant pentru procedură, din actele 

constitutive şi regulamentele interne ale partidului. 

d) copii de pe documentele care certifică parcurgerea 

procedurilor statutare, până la rămânerea definitivă a 

excluderii din partid: 

- declaraţia pe propria răspundere, sub sancţiunile 

prevăzute de legea penală, a persoanei competente să 

semneze sesizarea potrivit punctului 1.2, prin care se 

certifică faptul că au fost respectate toate procedurile 

interne privind aplicarea sancţiunii excluderii, 

respectiv toate drepturile statutare ale membrului de 

partid precum şi faptul că hotărârea de excludere este 

definitivă, potrivit prevederilor actelor normative 

interne ale partidului; 

- dovada convocării membrului de partid, cu 

respectarea termenelor potrivit statutului, pentru 

apărare, în faţa structurilor politice/ jurisdicţionale 

interne care au adoptat hotărâri cu privire la 

procedurile de excludere din partid; 

- hotărârile adoptate de structurile competente în 

fiecare dintre etapele procedurii de sancţionare cu 

excluderea din partid, sub semnătura persoanelor 

competente prin statut/regulament intern; 

- dovada comunicării scrise a hotărârilor către 

membrul de partid, potrivit procedurilor statutare, în 

vederea valorificării termenelor de contestaţie şi apel, 

până la rămânerea definitivă a sancţiunii. 

e) datele de identificare şi de contact ale alesului local, 

respectiv cel puţin: nume, prenume, CNP, adresa 

poştală, telefon, e-mail, funcţii politice sau 

administrative deţinute (alese ori numite, in interiorul 

sau în afara partidului politic). 

3.3. Pentru ca drepturile alesului să nu fie lipsite de 
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conţinutul juridic garantat de statul de drept şi ţinând 

cont că măsura excluderii din partid produce un efect 

juridic extrem de grav, de interes public, respectiv 

încetarea mandatului alesului local, titularul lucrării 

comunică cu alesul local în cauză prin oricare dintre 

modalităţile de contact indicate în sesizare şi îi solicită 

acestuia, în scris, un punct de vedere referitor la 

realitatea demisiei/îndeplinirea procedurilor 

statutare de excludere, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la depunerea de către partid a 

sesizării referitoare la pierderea calităţii de 

membru al partidului al alesului local.  

Solicitarea punctului de vedere al alesului local se 

transmite, obligatoriu, prin secretarul unităţii 

administrativ - teritoriale corespunzătoare, cu 

obligaţia obţinerii de către acesta a confirmării de 

primire din partea alesului local, respectiv 

confirmării pe orice cale a îndeplinirii procedurii 

de comunicare.  

Termenul acordat alesului local pentru prezentarea în 

scris a unui punct de vedere privind realitatea şi 

corectitudinea pierderii calităţii de membru al 

partidului este de 5 zile lucrătoare, fiind un termen 

de decădere. 

 

4.Corespon-

denţa cu 

partidul 

care a depus 

sesizarea 

pentru 

completarea 

documenta-

ţiei 

4. În situaţia în care titularul lucrării constată că 

sesizarea nu îndeplineşte condiţiile legale şi nu este 

însoţită de documente justificative, în termen de cel 

mult 10 zile lucrătoare, restituie sesizarea cu 

menţionarea listei documentelor necesare care trebuie 

ataşate solicitării, conform punctului 3.2. 

Sesizarea, 

răspunsul şi 

documentaţia 

anexată 

 

5.Întocmi-

rea 

proiectului 

de ordin al 

prefectului 

5.1. În situaţia în care titularul lucrării constată că 

aceasta îndeplineşte condiţiile legale şi este însoţită de 

documentele justificative, întocmeşte referatul de 

fundamentare care stă la baza proiectului de ordin al 

prefectului prin care se constată încetarea mandatului 

consilierului local sau judeţean înainte de expirarea 

duratei normale a acestuia şi se declară vacant locul 

consilierului local sau judeţean. 

Proiectul de ordin va fi întocmit de funcţionarii publici 

cărora le-a fost desemnată această atribuţie prin fişa 

postului. 

5.2. Evidenţa ordinelor prefectului prin care se 

constata încetarea mandatului consilierului local sau 

judeţean înainte de expirarea duratei normale a 

acestuia şi se declara vacant locul consilierului local 

sau judeţean, se va realiza prin întocmirea unui registru 

special, păstrat de funcţionarii publici cărora le-a fost 

Ordinul, 

sesizarea si 

documentatia 

anexata 

 

Registrul 

electronic de 

evidenta 

generala 

 

 

Registru 

special 

evidenţă a 

ordinelor 

prefectului 

întocmite cg 
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desemnată această atribuţie prin fişa postului. 

 

5.3. Întocmirea, avizarea, aprobarea, comunicarea şi 

arhivarea ordinului se supune prevederilor Procedurii 

privind elaborarea proiectelor de ordin emise de catre 

prefect, înregistrată sub nr. 1958/19.02.2014. 

art.12, alin.3 

din Legea nr. 

393/2004 

 

 

 

 

 

2.  REFERINŢE  NORMATIVE: 

 

A) Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 

Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

B) Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

C) Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

D) Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

E) Legea nr.14/2003 privind partidele politice, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

3. DISPOZII FINALE 

 

a. Prezenta procedură va fi publicata în Monitorul Oficial al judeţului Tulcea precum şi pe site-ul 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea.  

b. Actuala procedură va putea fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau ale 

reglementărilor legale cu caracter general şi intern pe baza cărora se desfăşoară activitatea care face 

obiectul acestei proceduri. 

 

 

                  PREFECT, 

            BĂDIȚĂ  MARIN, Contrasemnează, 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                    SUBPREFECT,           

                                                                                                          BANGU CORVIN LAURENȚIU 
                              

                              Avizat, 

Şef Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ 

      ORDEAN CRISTIAN – GABRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


