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                                                                                                    PROIECT  

 
 

HOTĂRÂRE 
 cu privire la: încetare mandat de consilier județean 

 
 
 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.638/20.01.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt;  
- Demisia începând cu data de 04.01.2021 a domnului Irimia Ilie din 

calitatea de consilier județean, înregistrată la Consiliul Județean  Olt sub nr.23 
din 04.01.2021; 

 - Referatul constatator nr.83/05.01.2021 cu privire la încetare mandat 
de consilier județean; 

- Încheierea civilă definitivă nr. 24/15.10.2020 al cărei dispozitiv a fost 
completat prin Încheierea civilă din data de 19.10.2020, pronunțate de 
Tribunalul Olt în Dosarul nr.1671/104/2020, comunicate și înregistrate la 
Consiliul Județean Olt sub nr.10739/16.10.2020, respectiv sub nr. 
10803/19.10.2020; 

- Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020 privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean 
Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 11156/28.10.2020; 

- Prevederile art.204 alin.(2) lit. a), alin.(3), (6), (7), (10) și (17) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.62 alin.(2) lit. a), alin. (3), (6), (7), (10) și (17) din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.137/26.09.2019, completat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.62/26.03.2020, 
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   În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. f), art.182 alin.(1) și alin.(4) 
coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE. 
 

 Art.1. (1) Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea 
duratei normale, prin demisie, a mandatului consilierului județean Irimia Ilie, 
ales în această calitate la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 pe 
listele Partidului Social Democrat. 

                   (2) Se declară vacant locul consilierului județean în cauză . 
            Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Tribunalului Olt, Organizației 

Județene Olt a Partidului Social Democrat, domnului Irimia Ilie, Președintelui 
Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt.  
 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

  Marius OPRESCU 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre cu privire la: încetare mandat de 

 consilier județean 
 
  

         Prin Încheierea civilă definitivă nr. 24/15.10.2020 al cărei dispozitiv a 
fost completat prin Încheierea civilă din data de 19.10.2020, pronunțate de 
Tribunalul Olt în Dosarul nr.1671/104/2020, comunicate și înregistrate la 
Consiliul Județean Olt sub nr.10739/16.10.2020, respectiv sub nr. 
10803/19.10.2020, au fost validate mandatele a 29 de consilieri județeni, 
printre care și mandatul de consilier județean al domnului Irimia Ilie, declarat 
ales în urma alegerilor locale din data de 27.09.2020 pe lista Partidului Social 
Democrat. 
 Prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020 privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean 
Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 11156/28.10.2020, s-au 
constatat îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Județean Olt 
la data de 24.10.2020, din a cărui componență făcea parte și domnul consilier 
județean Irimia  Ilie , ca reprezentant al Partidului Social Democrat.  
 Mandatul Consiliului Județean este de 4 ani, respectiv 2020-2024. 
 În conformitate cu prevederile art.204 alin.(2) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier 
județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, în următoarele cazuri:   
   a) demisie;   
   b) constatarea și sancționarea, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu 
modificările și completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate;   
   c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ- teritorială, inclusiv 
ca urmare a reorganizării acesteia;   
   d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare și/sau extraordinare 
consecutive ale consiliului, desfășurate pe durata a trei luni calendaristice;   
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   e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a     
3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile 
legii, a ședințelor ordinare și/sau extraordinare;   
   f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni 
consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;   
   g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o 
pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a 
executării pedepsei;   
   h) punerea sub interdicție judecătorească;   
   i) pierderea drepturilor electorale;   
   j) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației 
minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales;   
   k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru 
săvârșirea unei infracțiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul 
căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată și de modalitatea de 
individualizare a executării acesteia;   
   l) deces.   
 La data de  04 ianuarie 2021 domnul consilier județean Irimia Ilie a 
înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 23/04.01.2021 demisia din funcția 
de consilier județean începând cu data de 04.01.2021. 
 Conform prevederilor art.204 alin.(3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, data încetării de drept a mandatului, în cazurile 
enumerate la alin. (2) lit. a), c), f) și l), este data apariției evenimentului sau 
a împlinirii condițiilor care determină situația de încetare, după caz. 
 Potrivit prevederilor art. 204 alin.(6), (7), (10) și (17) din actul normativ 
menționat anterior, în situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) - f) și l) 
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local sau de 
consilier județean, precum și vacantarea locului de consilier local sau 
de consilier județean se realizează printr-o hotărâre de constatare a 
autorității deliberative respective, la propunerea primarului ori, după 
caz, a președintelui consiliului județean sau a oricărui alt ales local, 
adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului. 
 Hotărârea autorității deliberative este comunicată de îndată tribunalului 
competent să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 122, precum și 
consilierului local.   
    Consiliul local, respectiv consiliul județean are obligația de a adopta 
hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe 
proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar și de 
secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori de 
președintele consiliului județean și de secretarul general al județului, după 
caz, cu privire la una dintre situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) -f) și l). În 
termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul 
local, respectiv pentru consiliul județean, constatarea încetării mandatului, 
precum și vacantarea locului de consilier local sau de consilier județean se 
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realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator 
comunicat de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-
teritoriale, în situația neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local sau 
consiliul județean, după caz.   
 Hotărârea consiliului are la bază, pentru situațiile prevăzute la alin. 
(2) lit. a), c) -f), h) și l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile 
de la apariția evenimentului și semnat de primar și de secretarul general 
al comunei, al orașului sau al municipiului/subdiviziunii municipiului, 
respectiv de președintele consiliului județean și de secretarul general al 
județului. Referatul este însoțit de acte justificative. 

În acest sens, a fost întocmit Referatul constatator nr.83/05.01.2021 cu 
privire la încetare mandat de consilier județean.  
 Încetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier 
județean, în cazul demisiei, se constată în prima ședință a consiliului 
desfășurată după apariția evenimentului și în baza demisiei scrise 
înaintate secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-
teritoriale, primarului, președintelui de ședință, președintelui consiliului 
județean, după caz. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie 
și se declară vacant locul consilierului local, respectiv județean se 
comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul 
supleantului, în condițiile art.122. 
 Astfel, în conformitate cu prevederile art.204 alin.(6), (7), (10) și (17) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare și ale art.62 alin.(2) lit. a), alin. (6), 
(7), (10) și (17) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
137/26.09.2019, completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
62/26.03.2020, a fost inițiat Proiectul de hotărâre cu privire la :încetare 
mandat de consilier județean, prin care se constată încetarea de drept a 
mandatului de consilier județean al domnului Irimia Ilie, ca urmare a demisiei 
și se declară vacant locul de consilier județean deținut de către acesta.  
         Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și 
propun aprobarea lui în forma în care a fost prezentat. 
 
 

 
INIȚIATOR 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT          AVIZAT, 
Serviciul Juridic-Contencios                      SECRETARUL GENERAL  
Serviciul Administrație Publică                                                 AL JUDEŢULUI             
și Monitorizare Proceduri Administrative                       Marinela – Elena ILIE                                                                            
Nr.648/20.01.2021                                                    

   

                                                        

 
                                                      RAPORT 
                   la Proiectul de Hotărâre cu privire la: încetare mandat  
                                           de consilier județean 
 
 
 Prin Încheierea civilă definitivă nr. 24/15.10.2020 al cărei dispozitiv a  
5fost completat prin Încheierea civilă din data de 19.10.2020, pronunțate de 
Tribunalul Olt în Dosarul nr.1671/104/2020, comunicate și înregistrate la 
Consiliul Județean Olt sub nr.10739/16.10.2020, respectiv sub nr. 
10803/19.10.2020, au fost validate mandatele a 29 de consilieri județeni, 
printre care și mandatul de consilier județean al domnului Irimia Ilie, declarat 
ales în urma alegerilor locale din data de 27.09.2020 pe lista Partidului Social 
Democrat. 
 Prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020 privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean 
Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 11156/28.10.2020, s-au 
constatat îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Județean Olt 
la data de 24.10.2020, din a cărui componență făcea parte și domnul consilier 
județean Irimia  Ilie , ca reprezentant al Partidului Social Democrat.  
 Mandatul Consiliului Județean este de 4 ani, respectiv 2020-2024. 
 În conformitate cu prevederile art.204 alin.(2) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier 
județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, în următoarele cazuri:   
   a) demisie;   
   b) constatarea și sancționarea, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu 
modificările și completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate;   
   c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ- teritorială, 
inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;   
   d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare și/sau 
extraordinare consecutive ale consiliului, desfășurate pe durata a trei luni 
calendaristice;   
   e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a     
3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile 
legii, a ședințelor ordinare și/sau extraordinare;   
   f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni 
consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;   
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   g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o 
pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a 
executării pedepsei;   
   h) punerea sub interdicție judecătorească;   
   i) pierderea drepturilor electorale;   
   j) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației 
minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales;   
   k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru 
săvârșirea unei infracțiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul 
căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată și de modalitatea de 
individualizare a executării acesteia;   
   l) deces.   
 La data de  04 ianuarie 2021 domnul consilier județean Irimia Ilie a 
înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 23/04.01.2021 demisia din funcția 
de consilier județean începând cu data de 04.01.2021. 
 În conformitate cu prevederile art.204 alin.(3) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, data încetării de drept a mandatului, în cazurile 
enumerate la alin. (2) lit. a), c), f) și l), este data apariției evenimentului sau 
a împlinirii condițiilor care determină situația de încetare, după caz. 
 Conform prevederilor art. 204 alin.(6), (7), (10) și (17) din actul normativ 
menționat anterior, în situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) - f) și l) 
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local sau de 
consilier județean, precum și vacantarea locului de consilier local sau 
de consilier județean se realizează printr-o hotărâre de constatare a 
autorității deliberative respective, la propunerea primarului ori, după 
caz, a președintelui consiliului județean sau a oricărui alt ales local, 
adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului. 
 Hotărârea autorității deliberative este comunicată de îndată tribunalului 
competent să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 122, precum și 
consilierului local.   
    Consiliul local, respectiv consiliul județean are obligația de a adopta 
hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe 
proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar și de 
secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori de 
președintele consiliului județean și de secretarul general al județului, după 
caz, cu privire la una dintre situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) -f) și l). În 
termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul 
local, respectiv pentru consiliul județean, constatarea încetării mandatului, 
precum și vacantarea locului de consilier local sau de consilier județean se 
realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator 
comunicat de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-
teritoriale, în situația neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local sau 
consiliul județean, după caz.   
 Hotărârea consiliului are la bază, pentru situațiile prevăzute la alin. 
(2) lit. a), c) -f), h) și l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile 
de la apariția evenimentului și semnat de primar și de secretarul general 
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al comunei, al orașului sau al municipiului/subdiviziunii municipiului, 
respectiv de președintele consiliului județean și de secretarul general al 
județului. Referatul este însoțit de acte justificative. 

În acest sens, a fost întocmit Referatul constatator nr.83/05.01.2021 cu 
privire la încetare mandat de consilier județean.  
 Încetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier 
județean, în cazul demisiei, se constată în prima ședință a consiliului 
desfășurată după apariția evenimentului și în baza demisiei scrise 
înaintate secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-
teritoriale, primarului, președintelui de ședință, președintelui consiliului 
județean, după caz. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie 
și se declară vacant locul consilierului local, respectiv județean se 
comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul 
supleantului, în condițiile art.122. 
 Astfel, în conformitate cu prevederile art.204 alin.(6), (7), (10) și (17) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare și ale art.62 alin.(2) lit. a), alin. (6), 
(7), (10) și (17) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
137/26.09.2019, completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
62/26.03.2020, a fost inițiat Proiectul de hotărâre cu privire la: încetare 
mandat de consilier județean, prin care se constată încetarea de drept a 
mandatului de consilier județean al domnului Irimia Ilie, ca urmare a demisiei 
și se declară vacant locul de consilier județean deținut de către acesta.  
         Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și 
propunem aprobarea lui în forma în care a fost prezentat. 
 
 
 
                   Șef Serviciu                                                           Șef Serviciu 
        Serviciul Administrație Publică                 Serviciul Juridic-Contencios,                                                                                                                                                 
și Monitorizare Proceduri Administrative,              Ana - Venera ȘTEFĂNESCU 
              Adrian LĂCRARU 
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