HOTĂRÂRE
cu privire la: încetare mandat de consilier județean

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.12982/15.12.2017 la Proiectul de Hotărâre
nr.12983/15.12.2017;
- Raportul comun nr.12984/15.12.2017 al Serviciului Administrație
Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului și
al Serviciului Juridic - Contencios din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Olt;
- Raportul nr.13195/20.12.2017 al Comisiei pentru Administrație
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor
Omului și Relații cu Cetățenii;
- Raportul nr.13227/20.12.2017 al Comisiei pentru Agricultură,
Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț;
- Demisia începând cu data de 15.12.2017 a domnului Drăghicescu
Dragoș-Nicolae din calitatea de consilier județean, înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.12962 din 15.12.2017;
- Referatul constatator nr.12975/15.12.2017 cu privire la încetare
mandat de consilier județean;
- Prevederile art.9 alin.(2) lit.a) și alin.(3), art.10 și art.12 alin.(1) - (2)
din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările
și completările ulterioare;
- Prevederile art.96 lit.a) art.100 și art.101 din Regulamentul de
Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.54/24.03.2016;

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu art.45
alin.(1) și art 115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:
ART.1. (1) Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier
județean înainte de expirarea duratei normale a acestuia, prin demisie, al
domnului Drăghicescu Dragoș-Nicolae, membru al Partidului Social
Democrat, începând cu data de 15.12.2017.
(2) Se declară vacant locul consilierului judeţean în cauză.
ART.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Drăghicescu
Dragoș-Nicolae, Președintelui Comisiei de validare a Consiliului Județean
Olt, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul
Olt.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”.

