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H OT A R Â R E  
                                                                                                                                    

cu privire la:  validarea mandatului unor consilieri judeteni 
 

Având în vedere: 
?      expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarâre; 
?      raportul  nr. 7059/20.09.2005 al Comisiei de validare a Consiliului 
Judetean Olt cu privire la validarea mandatului unor  consilieri  judeteni ; 
?      Hotarârea nr. 62/28.07.2005 a Consiliului Judetean Olt, prin care 
se ia act de încetarea mandatului de consilier judetean, prin demisie, ca 
urmare a incompatibilitatii dintre aceasta si calitatea de functionar public 
a unor consilieri judeteni ; 
?      încetarea mandatului de consilier judetean al domnului Erdei 
Zoltan-Ladislau ca urmare a decesului ; 
?  adresa nr. 95/24.08.2005 a Partidului Democrat-Organizatia 
Judeteana Olt înregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 
5955/24.08.2005 prin care se comunica numele supleantului ce 
urmeaza sa ocupe locul vacant de consilier judetean ; 
?  adresa Partidului România Mare-Organizatia Judeteana Olt  
înregistrata la Consiliul Judetean sub nr.7111/22.09.2005 prin care se 
comunica numele supleantului ce urmeaza sa ocupe locul vacant de 
consilier judetean;  
?  avizul nr. 7080/21.09.2005 al Comisiei pentru administratie 
publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului 
si relatii cu cetatenii ; 
?      prevederile art. 32 alin. (3) si (5) si art. 34 din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 
?      prevederile art. 6 alin (2) si art. 7 din Legea nr. 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: 
     

               Articol  unic.  Se valideaza mandatul de consilier judetean 
al domnilor: 
        1.  Vitan        Nicolae  -  membru  al  P.R.M.; 
               2.  Popescu  Marcel    – membru  al  P.D. 
 
 
    P R E S E D I N T E , 
                                    Jenel COPILAU. 
 

 

 

                          CONTRASEMNEAZA  

                                         SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI, 

                            Marin  DOBRE.  

 

Slatina, 22 septembrie 2005 
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