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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: încetare mandat 

de consilier județean 
 

 
 
 
  Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 148/29.09.2016 a fost validat 
mandatul de consilier județean al domnișoarei ASAN Ionela - Andreea, 
supleant pe lista Partidului Național Liberal - Filiala Olt, pentru alegerea 
Consiliului Județean Olt rezultat ca urmare a alegerilor locale din 5 iunie 2016. 
 Domnișoara ASAN Ionela - Andreea și-a prezentat demisia din calitatea 
de consilier județean, începând cu data de 06.01.2020, demisie înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 52/06.01.2020. 

În conformitate cu prevederile art.204 alin. (2) lit. a) 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) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.137/26.09.2019, calitatea de consilier județean 
încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin 
demisie. 

Potrivit prevederilor art. 172 din Ordonanța de urgență a Guvernului     
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, dispozițiile art. 113 - 122 se aplică în mod corespunzător pentru 
constituirea consiliului județean, validarea mandatelor fiind realizată de 
tribunalul în a cărui circumscripție se află unitatea administrativ-teritorială. 
Încheierea de validare sau invalidare poate fi atacată de cei interesați la curtea 
de apel în a cărei circumscripție se află tribunalul. 

Conform prevederilor art. 204 alin. (3),(6),(7) și (17) coroborate cu 
prevederile art. 172 din același act normativ, data încetării de drept a 
mandatului este data apariției evenimentului sau a împlinirii condițiilor care 
determină situația de încetare, după caz. 
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În situația prevăzută la alin.(2) lit. a) constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier județean, precum și vacantarea locului de consilier 
județean se realizează printr-o hotărâre de constatare a consiliului județean, la 
propunerea președintelui consiliului județean sau a oricărui alt consilier 
județean, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului. 
Hotărârea consiliului județean este comunicată de îndată Tribunalului Olt, în 
condițiile art. 122, precum și consilierului județean.  

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 președintele consiliului județean și de 
secretarul general al județului, cu privire la situația prevăzută la alin. (2) lit. a). 
În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru 
consiliul județean, constatarea încetării mandatului, precum și vacantarea 
locului de consilier județean se realizează de către prefect prin ordin, în baza 
referatului constatator comunicat de către secretarul general al județului, în 
situația neadoptării acestei hotărâri de către consiliul județean.  

Încetarea mandatului 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 județului sau 
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 Tribunalului Olt, în condițiile art. 122. 

În același sens sunt și prevederile art.62 alin.(3),(6),(7) și (17) din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.137/26.09.2019. 

Potrivit dispozițiilor art. 602 din Ordonanța de urgență a Guvernului              
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, până la data desfășurării alegerilor autorităților administrației 
publice locale din anul 2020, pentru locurile de consilier județean a căror 
vacantare a fost constatată, prin ordin al prefectului sau prin hotărâre a 
consiliului județean, în condițiile art. 204, comunicarea acestor acte 
administrative se realizează către consiliul județean în vederea validării 
mandatului supleantului desemnat de partidul politic, alianța politică sau 
alianța electorală respectivă, cu respectarea art. 30-34, 55, 551, 89, 90, 99 și 
991 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Conform prevederilor art. 204 alin.(10) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale art. 62 alin.(10) din Regulamentul de organizare 
și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.137/26.09.2019, hotărârea consiliului are la bază, pentru 
situația demisiei consilierului județean, un referat constatator, întocmit în 
maximum 3 zile de la apariția evenimentului și semnat 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. 151/08.01.2020 cu 
privire la încetare mandat de consilier județean. 
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Având în vedere cele prezentate mai sus a fost inițiat Proiectul de 
hotărâre prin care consiliul județean ia act de demisie și constată încetarea de 
drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de 
consilier județean al domnișoarei ASAN Ionela - Andreea, membru al 
Partidului Național Liberal - Filiala Olt. 

 Ca urmare a încetării mandatului domnișoarei ASAN Ionela - Andreea, 
se declară vacant locul de consilier județean deținut de acesta.  

 Proiectul de Hotărâre cu privire la: încetare mandat de consilier 
județean este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea 
lui în forma în care a fost prezentat. 

 
 

 

I N I Ţ I A T O R 
PREȘEDINTELE  CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.L.Ș.//2 ex. 

 



 

 

 

 

  

 
 

                                                                              PROIECT 
 

 
H O T Ă R Â R E 

cu privire la: încetare mandat de consilier județean 
 
 
 

    Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 232/13.01.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt;  
- Demisia începând cu data de 06.01.2020 a domnișoarei ASAN Ionela -

Andreea din calitatea de consilier județean, înregistrată la Consiliul 
Județean  Olt sub nr.52 din 06.01.2020; 

- Referatul constatator nr.151/08.01.2020 cu privire la încetare mandat 
de consilier județean; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/29.09.2016 cu privire la 
validare mandat de consilier județean; 

- Prevederile art. 204 alin.(2) lit. a), alin.(3), alin.(6) - (7), alin.(10) și 
alin.(17)  coroborate cu prevederile art. 172 și art. 602 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), alin.(6) - (7), alin.(10) și 
alin.(17) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.137/26.09.2019;   
 
 
            În temeiul prevederilor 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, 
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CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT  adoptă  prezenta  hotărâre: 
 

 Art.1. (1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier 
județean înainte de expirarea duratei normale a acestuia, prin demisie, al 
domnișoarei ASAN Ionela - Andreea, membru al Partidului Național Liberal -
Filiala Olt, începând cu data de 06.01.2020. 

              (2) Se declară vacant locul consilierului județean în cauză. 
    Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnișoarei ASAN Ionela - 

Andreea, Președintelui Comisiei de validare a Consiliului Județean Olt, 
Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt.  

 
 

 
INIȚIATOR 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT, 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                        AVIZAT, 
                                                                      Secretar General al Județului 

                                                                        Marinela - Elena ILIE 
                                                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.L.Ș/G.L.Ș/2ex. 
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Serviciul Juridic - Contencios                                                         
Nr. 316 /13 .01.2020                          

                                                     
                                                                                            AVIZAT 
                                                                                  Secretar General al Județului  
                                                                                       Marinela – Elena ILIE 

 
 
 
 
 

R A P O R T 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: încetare 

mandat de consilier județean   
 

                                                           
    

 În conformitate cu prevederile art.204 alin. (2) lit. a) 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) din Regulamentul de organizare și funcționare 
a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.137/26.09.2019, calitatea de consilier județean încetează de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie. 
          Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 148/29.09.2016 a fost validat 
mandatul de consilier județean al domnișoarei ASAN Ionela - Andreea, supleant pe 
lista Partidului Național Liberal - Filiala Olt, pentru alegerea Consiliului Județean Olt 
rezultat ca urmare a alegerilor locale din 5 iunie 2016. 
 Domnișoara ASAN Ionela - Andreea și-a prezentat demisia din calitatea de 
consilier județean, începând cu data de 06.01.2020, demisie înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr. 52/06.01.2020. 

Potrivit prevederilor art. 172 din Ordonanța de urgență a Guvernului             
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
dispozițiile art. 113 - 122 se aplică în mod corespunzător pentru constituirea 
consiliului județean, validarea mandatelor fiind realizată de tribunalul în a cărui 
circumscripție se află unitatea administrativ-teritorială. Încheierea de validare sau 
invalidare poate fi atacată de cei interesați la curtea de apel în a cărei circumscripție 
se află tribunalul. 

 Conform prevederilor art. 204 alin. (3),(6),(7) și (17) coroborate cu prevederile 
art. 172 din același act normativ, data încetării de drept a mandatului este data 
apariției evenimentului sau a împlinirii condițiilor care determină situația de încetare, 
după caz. 
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În situația prevăzută la alin.(2) lit. a) constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier județean, precum și vacantarea locului de consilier județean 
se realizează printr-o hotărâre de constatare a consiliului județean, la propunerea 
președintelui consiliului județean sau a oricărui alt consilier județean, adoptată în 
prima ședință desfășurată după apariția evenimentului. Hotărârea consiliului 
județean este comunicată de îndată Tribunalului Olt, în condițiile art. 122, precum și 
consilierului județean.  

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 președintele consiliului județean și de secretarul general al 
județului, cu privire la situația prevăzută la alin. (2) lit. a). În termen de maximum 10 
zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul județean, constatarea încetării 
mandatului, precum și vacantarea locului de consilier județean se realizează de 
către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul 
general al județului, în situația neadoptării acestei hotărâri de către consiliul 
județean.  

Încetarea mandatului 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 județului sau 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 
Tribunalului Olt, în condițiile art. 122. 

În același sens sunt și prevederile art.62 alin.(3),(6),(7) și (17) din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.137/26.09.2019. 

Potrivit dispozițiilor art. 602 din Ordonanța de urgență a Guvernului              
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
până la data desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 
2020, pentru locurile de consilier județean a căror vacantare a fost constatată, prin 
ordin al prefectului sau prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile art. 204, 
comunicarea acestor acte administrative se realizează către consiliul județean în 
vederea validării mandatului supleantului desemnat de partidul politic, alianța 
politică sau alianța electorală respectivă, cu respectarea art. 30-34, 55, 551, 89, 90, 
99 și 991 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Conform prevederilor art. 204 alin.(10) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și 
ale art. 62 alin.(10) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.137/26.09.2019, 
hotărârea consiliului are la bază, pentru situația demisiei consilierului județean, un 
referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariția evenimentului și 
semnat 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. 151/08.01.2020 cu 
privire la încetare mandat de consilier județean. 
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Față de cele prezentate mai sus a fost inițiat Proiectul de hotărâre prin care 
consiliul județean ia act de demisie și constată încetarea de drept, înainte de 
expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al 
domnișoarei ASAN Ionela - Andreea, membru al Partidului Național Liberal - Filiala 
Olt. 

Ca urmare a încetării mandatului domnișoarei ASAN Ionela - Andreea, se 
declară vacant locul de consilier județean deținut de acesta.  

Proiectul de Hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și 
propunem aprobarea acestuia în forma expusă. 

 
 
 
                     Șef Serviciu                                                           Șef Serviciu  
               Administrație Publică                                           Juridic-Contencios                                                                                                                                                
și Monitorizare Proceduri Administrative                  Ana-Venera ȘTEFĂNESCU 
                Adrian LĂCRARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.L.Ș/G.L.Ș/2ex. 


