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HOTARÂRE 
 

cu privire la:  încetarea mandatului unor consilieri judeteni 
 
Având în vedere: 
?  expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarâre; 
?  referatul  cu privire la încetarea mandatului unor consilieri 

judeteni nr.  3313/19.05.2005;                      
?  demisia, din calitatea de consilier judetean, a domnului 

Netcu Costinel, înregistrata la Consiliul Judetean sub nr. 
2356/18.04.2005,  numit  Sef serviciu Administrarea Domeniului Public 
si Privat al Judeteului, Siguranta Circulatiei si Protectia Mediului – 
Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Olt, prin Dispozitia 
Presedintelui Consiliului Judetean nr. 83/8.04.2005; 

?  demisia, din calitatea de consilier judetean, a domnului 
Niculescu Dumitru, înregistrata la Consiliul Judetean sub nr. 
2436/20.04.2005, numit Director  executiv la Directia pentru agricultura 
si dezvoltare rurala a judetului Olt, prin Ordinul Ministrului  Agriculturii, 
Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 225/13.04.2005; 

?  avizul Comisiei pentru administratie publica, juridica, 
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu 
cetatenii, nr. 3475/24.05.2005; 

?  prevederile  art. 88 alin. (1) lit. c) si art. 94 alin. (1) din 
Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea 
transparentei în exercitarea demnitatilor publice si în mediul de afaceri, 
prevenirea si sanctionarea coruptiei; 

?  prevederile  art. 9 alin. (2) lit. a) si b) si art.10 si 12 din 
Legea 393/2004 privind Statutul alesilor locali, 
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În temeiul art. 109 alin. (1) din Legea administratiei 

publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile  
ulterioare, 

 
 
CONSILIUL  JUDETEAN  OLT  adopta prezenta  
                                                                   H O T A R Â R E: 
 

    Art.1.  Se ia act de încetarea mandatului de consilier 
judetean, prin demisie, ca urmare a incompatibilitatii dintre aceasta 
functie  si calitatea de functionar public, a d-lor: 
- Netcu Costinel 
- Niculescu Dumitru 

  Art. 2. Se declara vacante locurile consilierilor judeteni 
nominalizati la art.1. 
  Art. 3. Prezenta hotarâre se comunica domnului Netcu 
Costinel, domnului Niculescu Dumitru, Presedintelui Comisiei de 
validare si Prefectului  Judetului Olt. 
 
 
                                   
                               PRESEDINTE, 
                                   JENEL   COPILAU 
 
 
 
                                                                                       
                                                                        CONTRASEMNEAZA, 
                                                                       SECRETAR   GENERAL 
                                                                             AL  JUDETULUI 
                                                                               Marin DOBRE 
 
 
Slatina, 26.05.2005 
Nr. 41 
MD/JI/2 ex 
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