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H O T Ă R Â R E  
 

 cu privire la: validare mandat de consilier judeţean 
 
 
 
 
 

          Având în vedere: 
- expunerea de motive  nr. 7000/19.08.2009 la Proiectul de Hotărâre nr. 

7001/19.08.2009 cu privire la validare mandat de consilier judeţean; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 107/27.08.2009 cu 

privire la încetare mandat de consilier judeţean al domnului Valeriu 
MATEI; 

- demisia domnului Valeriu MATEI din calitatea de consilier judeţean, 
înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 6242/24.07.2009; 

- adresa Partidului Democrat Liberal Olt nr. 168/19.08.2009, înregistrată la 
Consiliul Judeţean sub nr. 6985/19.08.2009, privind pierderea calităţii de 
membru al partidului, prin excludere, a domnilor Gabriel-Marian 
DIACONU, Valeriu MATEI, Eleodor Alin MIHAI; 

- raportul nr.7003/19.08.2009 al Comisiei de validare cu privire la validare 
mandat de consilier judeţean; 

- raportul nr. 7002/19.08.2009 al Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul; 
- raportul nr. 7166/26.08.2009 al Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii 
cu cetăţenii; 

- prevederile art. 96 alin. (9) din Legea pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale nr. 67/2004,republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile  art. 892 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile  art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea privind Statutul Aleşilor Locali 
nr. 393/2004,cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresele domnilor Eleodor Alin MIHAI şi Gabriel-Marian DIACONU 
înregistrate la Consiliul judeţean sub nr. 7160/26.08.2009 şi respectiv nr. 
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7161/26.08.2009, prin care aduc la cunoştinţă Consiliului Judeţean că au 
contestat la Comisia de Etică şi Litigii a partidului, deciziile de excludere a 
acestora din partid; 

- propunerile efectuate în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean din 
27.08.2009. 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administra ţiei 
publice locale  nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 

                  CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:  
 
 

ART. 1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului 
Rudelf ONIC Ă, supleant pe lista de candidaţi a Partidului Democrat Liberal 
Olt.  

 
ART. 2. Prezenta hotărâre se comunică domnilor Rudelf ONIC Ă, Gigi 

Ernes VÎLCELEANU, doamnei Monica Elena FLOAREA, Par tidului 
Democrat Liberal Olt, Pre şedintelui Comisiei de validare a Consiliul 
Jude ţean Olt, Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt  şi Institu ţiei 
Prefectului  - Judeţul Olt.  

 
 
 

                                     P R E � E D I N T E 
                                       Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 

                                                                                             
 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                        SECRETAR AL JUDE ŢULUI 
                                                              Marin DOBRE  

       
 
 
 
 
 
SLATINA, 27.08.2009 
Nr. 108 
 

M.D./N.A.C./2ex.           


