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HOTĂRÂRE 

 cu privire la: încetare mandat de consilier județean 
 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.638/20.01.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt;  
- Raportul comun nr.648/20.01.2021 al Serviciului Administraţie Publică 

și Monitorizare Proceduri Administrative și al Serviciului Juridic - Contencios 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.868/27.01.2021 al Comisiei pentru Administrație Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații 
cu Cetățenii; 

- Avizul nr.876/27.01.2021  al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, 
Industrie, Servicii Publice și  Comerț; 

- Demisia începând cu data de 04.01.2021 a domnului Irimia Ilie din 
calitatea de consilier județean, înregistrată la Consiliul Județean  Olt sub nr.23 
din 04.01.2021; 

 - Referatul constatator nr.83/05.01.2021 cu privire la încetare mandat 
de consilier județean; 

- Încheierea civilă definitivă nr. 24/15.10.2020 al cărei dispozitiv a fost 
completat prin Încheierea civilă din data de 19.10.2020, pronunțate de 
Tribunalul Olt în Dosarul nr.1671/104/2020, comunicate și înregistrate la 
Consiliul Județean Olt sub nr.10739/16.10.2020, respectiv sub nr. 
10803/19.10.2020; 

- Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020 privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean 
Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 11156/28.10.2020; 

- Prevederile art.204 alin.(2) lit. a), alin.(3), (6), (7), (10) și (17) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.62 alin.(2) lit. a), alin. (3), (6), (7), (10) și (17) din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat 
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prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.137/26.09.2019, completat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.62/26.03.2020, 

 
 
   În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. f), art.182 alin.(1) și alin.(4) 
coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE. 
 

 Art.1. (1) Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea 
duratei normale, prin demisie, a mandatului consilierului județean Irimia Ilie, 
ales în această calitate la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 pe 
listele Partidului Social Democrat. 

                   (2) Se declară vacant locul consilierului județean în cauză . 
            Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Tribunalului Olt, Organizației 

Județene Olt a Partidului Social Democrat, domnului Irimia Ilie, Președintelui 
Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt.  
 
 

 
PREŞEDINTE 

  Marius OPRESCU 
 
 

 
 
 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
  SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 

                                                       Marinela – Elena ILIE 
 

 
 
 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi “pentru”. 
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