
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 cu privire la: încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni 

 

 

          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.269/10.01.2013 la Proiectul de Hotărâre nr. 

270/10.01.2013; 
- raportul comun nr.271/10.01.2013 al Direcției Administrație Publică 

Locală și al Serviciului Juridic-contencios din cadrul aparatului de 
specialitate al Consilliului Județean Olt; 

- raportul nr.1242/30.01.2013 al Comisiei pentru administrație publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și 
relații cu cetățenii; 

- opțiunea scrisă a domnului Dan CIOCAN privind renunțarea la 
funcția de consilier județean optând pentru calitatea de deputat, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.11954 din 18.12.2012; 

- opțiunea scrisă a domnului Teiu PĂUNESCU privind renunțarea la 
funcția de consilier județean optând pentru calitatea de senator, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.20 din 03.01.2013; 

- opțiunea scrisă a domnului Dumitru NICULESCU privind renunțarea 
la funcția de consilier județean optând pentru calitatea de deputat, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.12248 din 27.12.2012; 

- referatul constatator nr.268/10.01.2013 cu privire la încetarea 
mandatelor de consilier județean ale domnilor Dan CIOCAN, Teiu 
PĂUNESCU și Dumitru NICULESCU; 

- prevederile art.88, alin.(1) lit. g) și art.91, alin.(1) și alin.(3) teza I din 
Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și 
în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu 
modificările și completările ulterioare; 



- prevederile art.9 alin.(2) lit. b), alin.(3), art.10 şi art.12 din Legea 
privind Statutul aleşilor locali nr.393/2004, 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. Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier 
judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a 
incompatibilității apărute între funcția de consilier județean și calitatea de 
deputat, al domnului Dan CIOCAN, ales pe lista Uniunii Social Liberale, 
Filiala Olt. 

 

ART.2. Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier 
judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a 
incompatibilității apărute între funcția de consilier județean și calitatea de 
senator, al domnului Teiu PĂUNESCU, ales pe lista Partidul Poporului-Dan 
Diaconescu, Filiala Olt. 

 

ART.3. Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier 
judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a 
incompatibilității apărute între funcția de consilier județean și calitatea de 
deputat, al domnului Dumitru NICULESCU, ales pe lista Partidul Poporului-
Dan Diaconescu, Filiala Olt. 

 

 ART.4. Se declară vacante locurile consilierilor judeţeni nominalizați la 
art.1,2 și 3. 
 

ART.5. Prezenta hotărâre se comunică domnilor Dan CIOCAN, Teiu 
PĂUNESCU și Dumitru NICULESCU, Președintelui Comisiei de validare a 
Consiliului Județean Olt, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt.  
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