
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 

 cu privire la: validare mandat de consilier judeţean 
 
 
 
          Având în vedere: 

- expunerea de motive  nr. 10580/14.12.2010 la Proiectul de Hotărâre                       
nr. 10581/14.12.2010; 

- adresa Partidului Democrat Liberal Olt nr. 679/06.12.2010, înregistrată 
la Consiliul Judeţean sub nr. 10247/06.12.2010; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.179/23.12.2010 cu privire 
la încetarea mandatului de consilier judeţean al doamnei DRAGOMIR 
Ileana Roxana; 

- raportul Serviciului Juridic-Contencios nr.10582/14.12.2010; 
- raportul nr. 10925/21.12.2010 al Comisiei de validare cu privire la 

validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei DRAGOMIR 
Ileana Roxana; 

- raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice,respectarea drepturilor omului şi  relaţii cu cetăţenii nr. 
10917/21.12.2010 

- 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) şi art.893 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. 



   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 doamnei 
MANDRES Dica Milena, supleant pe lista de candidaţi a Partidului 
Democrat Liberal OLT. 

 
 ART.  2. Hotărârea de validare a mandatului de consilier judeţean poate 
fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen 
de 5 zile de la adoptare sau în cazul celor absenţi de la şedinţă,de la 
comunicare. 
  

ART. 3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei MANDRES Dica 
Milena, Preşedintelui Comisiei de validare a Consiliul Jude ţean Olt, 
Partidului Democrat Liberal Olt,Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt  
şi Institu ţiei Prefectului  - Judeţul Olt.  

 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 
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