
   
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE                                                                                                      
 

cu privire la:  validare  mandat  de  consilier  judeţean 
           

Având în vedere: 
 

- expunerea de motive nr. 448/22.01.2009 la Proiectul de Hotărâre nr. 
450/22.01.2009 ; 

- încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului  
Corneliu PĂRNUŢĂ, prin  incompatibilitate, ca urmare a numirii acestuia în 
funcţia publică de conducere prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judeţean 
Olt nr. 332/30.XII.2008 ; 

- adresa Organizaţiei Judeţene a Partidului Social Democrat nr. 
11/26.01.2009 înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 536/26.01.2009, prin 
care se comunică numele supleantului căruia  urmează să i se valideze mandatul 
de consilier judeţean; 

- raportul nr. 537/26.01.2009 al Comisiei de validare a Consiliului 
Judeţean Olt ; 

-  raportul nr. 538/26.01.2009 al Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul, cu 
privire la validare mandat ; 

- raportul nr. 609/27.01.2009 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 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); (3) din Legea privind Statutul aleşilor locali  nr. 
393/2004, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

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

 
            CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT  adoptă prezenta  h o t ă r â r e: 
 



 
     

    Art. 1.  Se validează mandatul de consilier judeţean al 
domnului NICOLAE VASILE, supleant pe lista de candidaţi ai 
Partidului  Social Democrat .                                              

 

     Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică domnului NICOLAE  
VASILE, Preşedintelui Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Olt, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Olt. 
 
 
 
     PREŞEDINTE 
          Paul  STĂNESCU 
 
 
 
                     CONTRASEMNEAZA  
        SECRETAR AL JUDEŢULUI 
         Marin  DOBRE 
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