HOTĂRÂRE
cu privire la: încetare mandat de consilier judeţean












Având în vedere:
expunerea de motive la Proiectul de Hotărâre nr. 3767/19 mai 2008;
demisia domnului Ştefan Constantin din calitatea de consilier judeţean, înregistrată la
Consiliul Judeţean sub nr. 3312/06 mai 2008;
referatul nr. 3755/19 mai 2008 al Preşedintelui Consiliului Judeţean, cu privire la încetarea
mandatului de consilier judeţean;
raportul nr. 3778/19 mai 2008 al Direcţiei pentru administraţie publică, cu privire la
Proiectul de Hotărâre referitor la încetare mandat de consilier judeţean;
raportul nr. 3837/21.05.2008 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii, cu privire la Proiectul de
Hotărâre referitor la încetare mandat de consilier judeţean;
dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr.73/22.04.2008 cu privire la numire în
funcţie şi stabilire drepturilor salariale;
prevederile art. 88 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art. 9 alin. (2) lit. a); b); alin. (3); art. 10 şi 12 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) 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 judeţean,
ales pe lista Consiliului Judeţean al Partidului Umanist din România (socialliberal), al
domnului ŞTEFAN CONSTANTIN prin demisie, ca urmare a incompatibilităţii dintre calitatea
de consilier judeţean şi calitatea de angajat în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Olt.
(2). Se declară vacant locul consilierului judeţean în cauză.
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Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică domnului ŞTEFAN CONSTANTIN,
Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului  Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Jenel COPILĂU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI

Marin DOBRE

Slatina, 22 mai 2008
Nr.

52

TE/2 ex.

2

