
                           
H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier judeţean  
al domnului Antonescu Lidun Cătălin 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.80 din 30.11.2010 privind încetarea de 
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al           
doamnei Mitrea Steluţa Iuliana; 
 - Procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor şi 
atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Judeţean Ialomiţa, din 01 iunie 
2008, al Circumscripţiei Electorale nr. 23 Ialomiţa; 
 - Adresa Partidului Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Ialomiţa nr.443 din 
29.11.2010 prin care se confirmă că domnul Antonescu Lidun Cătălin este membru al acestui 
partid; 
 - Procesul verbal nr. 8789 din 30.11.2010 al Comisiei de validare şi rezultatul votului 
liber exprimat de majoritatea consilierilor judeţeni prezenţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.31 şi art.90 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.9 alin.(2) lit. a din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Antonescu Lidun 
Cătălin, ales supleant pe listele Partidului Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Ialomiţa. 
 Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi, la instanţa de contencios 
administrativ, în 5 zile de la adoptare, iar în cazul celor absenţi de la şedinţă, în 5 zile de la 
comunicare. 
 Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului Judeţului Ialomiţa, spre 
ştiinţă, persoanei nominalizate la art.1 şi Partidului Naţional Liberal– Organizaţia Judeţeană 
Ialomiţa. 
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