
1 

 

 
                                                           

 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: validare 

 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. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr……/30.01.2020 cu privire la 
încetare mandat de consilier județean, s-a luat act de 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, începând cu data de 06.01.2020. 
         Locul de consilier județean deținut de domnișoara Asan Ionela - Andreea a fost 
declarat vacant. 
         Potrivit prevederilor art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, candidații înscriși în liste, care nu au fost 
aleși, sunt declarați supleanți în listele respective. În caz de vacanță a mandatelor 
de consilieri aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite 
vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste dacă, până la data validării 
mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile 
cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea cărora au candidat supleanții 
confirmă în scris, sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice sau ale 
organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, că supleanții fac parte din 
partidul politic respectiv sau din organizația cetățenilor aparținând minorităților 
naționale.  
 În vederea completării Consiliului Județean Olt, prin adresa nr. 29/29.01.2020, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 965/29.01.2020, Partidul National 
Liberal - Filiala Olt a propus validarea domnului Gheorghe Ștefan, supleant pe lista 
Partidului National Liberal – Filiala Olt la alegerile locale din 05 iunie 2016, în locul 
domnișoarei Asan Ionela - Andreea, menționând că: 
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- persoanele aflate la pozițiile nr.25 și nr.26 din listă, respectiv Stana Dan și Tudorică 
Ileana Daniela, nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de statutul Partidului National 
Liberal pentru a îndeplini funcția de consilier județean;  
- persoanele aflate la pozițiile nr.27, nr.28, nr.29 și nr.30, respectiv Bărbulescu Alina-
Rodica, Mulțescu Adrian, Preoteasa Anatolie și Drugă Constantin-Cătălin, au 
renunțat la mandatul de consilier județean; 
- persoanele aflate la pozițiile nr.31 și nr.32 respectiv Văduva Cătălin și Moise 
Gheorghe Florentin, nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de statutul Partidului 
National Liberal pentru a îndeplini funcția de consilier județean; 
- persoanele aflate la pozițiile nr.33, nr.34, respectiv Nicolae Valentina și Ivana 
Valentin, au renunțat la mandatul de consilier județean;  
- persoanele aflate la pozițiile nr.35, nr.36, și nr.37, respectiv Pîrlea Ștefan, Mitrache 
Daniela și Vasile Mariana-Mihaela, nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de 
statutul Partidului National Liberal pentru a îndeplini funcția de consilier județean; 
- persoana aflată la poziția nr.38, respectiv Munteanu Paulică, a renunțat la 
mandatul de consilier județean. 
 La adresa mai sus menționată au fost atașate declarațiile pe proprie 
răspundere de renunțare la mandat a persoanelor aflate la pozițiile nr. 25-38 din lista 
Partidului National Liberal – Filiala Olt la alegerile locale din 05 iunie 2016. 
 Conform prevederilor art.602 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, până 
la data desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020, 
pentru locurile de consilier local, respectiv consilier judeţean a căror vacantare a fost 
constatată, prin ordin al prefectului sau prin hotărâre a consiliului local, respectiv a 
consiliului judeţean, după caz, în condiţiile art. 204, comunicarea acestor acte 
administrative se realizează către consiliul local, respectiv către consiliul judeţean în 
vederea validării mandatului supleantului desemnat de partidul politic, alianţa politică 
sau alianţa electorală respectivă, cu respectarea art. 30-34, 55, 551, 89, 90, 99 şi 991 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 În acest sens sunt și prevederile art. 108 alin. (4) din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 137/26.09.2019. 

Potrivit prevederilor art. 31 alin.(3) și (4) din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comisia de 
validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local 
validarea sau invalidarea mandatelor.   
    Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în 
cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea 
consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

Cu respectarea prevederilor  art. 602 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborat cu prevederile art.31 alin.(3) din Legea administrației publice locale           
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunerea 
Partidului National Liberal - Filiala Olt, va fi examinată de Comisia de validare a 
Consiliului Județean Olt, care în urma analizării legalității acesteia va propune 
validarea sau invalidarea mandatului de consilier județean al domnului Gheorghe 
Ștefan, încheind în acest sens un raport. 
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La art.311 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prevede că hotărârea  de 
validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesați la instanța de 
contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor 
absenți de la ședință, de la comunicare. 

Având în vedere cele de mai sus, pentru completarea Consiliului Județean 
Olt, a fost inițiat proiectul de hotărâre prin care se propune validarea mandatului de 
consilier județean al domnului Gheorghe Ștefan, supleant pe lista Partidului National 
Liberal – Filiala Olt, pentru alegerea Consiliului Județean Olt, rezultat ca urmare a  
alegerilor locale  din 5 iunie 2016. 

Proiectul de Hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile legale și 
propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
 

 

 I N I Ţ I A T O R 
P R E Ş E D I N T E L E 

CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.I.P./ A.I.P.//2 ex. 



  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                 PROIECT 
 

H O T Ă R Â R E 
 cu privire la: validare mandat de consilier județean 

 
 
 Având în vedere: 
  - Referatul de aprobare nr. 978/29.01.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 
  - Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. ___/30.01.2020 cu privire la: 

încetare mandat de consilier județean; 
  - Adresa Partidului Național Liberal – Filiala Olt nr.29/29.01.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 965/29.01.2020; 
  -  prevederile art. 602 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  - prevederile art.31 alin.(3)-(4) și ale art.311 din Legea administrației 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

  - prevederile art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu 
modificările și completările ulterioare,  

   - prevederile art.108 alin. (4) 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. 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, 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

ART. 1. Se validează mandatul de consilier județean al domnului 
Gheorghe Ștefan, supleant pe lista Partidului National Liberal – Filiala Olt, 
pentru alegerea Consiliului Județean Olt, rezultat ca urmare a  alegerilor 
locale  din 5 iunie 2016. 

ART. 2. Hotărârea  de validare a mandatului de consilier județean al 
domnului Gheorghe Ștefan, poate fi atacată de cei interesați la instanța de 
contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul 
celor absenți de la ședință, de la comunicare. 

ART. 3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Gheorghe Ștefan, 
Partidului National Liberal - Filiala Olt, 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 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
A.I.P./A.I.P./2ex. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                       APROB,   

SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ                                      PREŞEDINTE 

ŞI  MONITORIZARE PROCEDURI                                                    Marius OPRESCU 

ADMINISTRATIVE                            
SERVICIUL JURIDIC- CONTENCIOS                                                         
Nr. 980/29.01.2020                                                  

                                                                                         AVIZAT, 
                                                                     Secretarul General  al Județului 
           Marinela – Elena ILIE 
                                                       
 
 
 
 

R A P O R T 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: 
validare mandat de consilier județean 

 
 

        
 
          Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.      /30.01.2020 cu privire la încetare 
mandat de consilier județean, s-a luat act de 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, începând 
cu data de 06.01.2020. 
         Locul de consilier județean deținut de domnișoara Asan Ionela - Andreea a fost 
declarat vacant. 
         Potrivit prevederilor art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, candidații înscriși în liste, care nu au fost 
aleși, sunt declarați supleanți în listele respective. În caz de vacanță a mandatelor 
de consilieri aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite 
vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste dacă, până la data validării 
mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile 
cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea cărora au candidat supleanții 
confirmă în scris, sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice sau ale 
organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, că supleanții fac parte din 
partidul politic respectiv sau din organizația cetățenilor aparținând minorităților 
naționale.  
 În vederea completării Consiliului Județean Olt, prin adresa nr. 29/29.01.2020, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 965/29.01.2020, Partidul National 
Liberal - Filiala Olt a propus validarea domnului Gheorghe Ștefan, supleant pe lista 
Partidului National Liberal – Filiala Olt la alegerile locale din 05 iunie 2016, în locul 
domnișoarei Asan Ionela - Andreea, menționând că: 
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- persoanele aflate la pozițiile nr.25 și nr.26 din listă, respectiv Stana Dan și Tudorică 
Ileana Daniela, nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de statutul Partidului National 
Liberal pentru a îndeplini funcția de consilier județean;  
- persoanele aflate la pozițiile nr.27, nr.28, nr.29 și nr.30, respectiv Bărbulescu Alina-
Rodica, Mulțescu Adrian, Preoteasa Anatolie și Drugă Constantin-Cătălin, au 
renunțat la mandatul de consilier județean; 
- persoanele aflate la pozițiile nr.31 și nr.32 respectiv Văduva Cătălin și Moise 
Gheorghe Florentin, nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de statutul Partidului 
National Liberal pentru a îndeplini funcția de consilier județean; 
- persoanele aflate la pozițiile nr.33, nr.34, respectiv Nicolae Valentina și Ivana 
Valentin, au renunțat la mandatul de consilier județean;  
- persoanele aflate la pozițiile nr.35, nr.36, și nr.37, respectiv Pîrlea Ștefan, Mitrache 
Daniela și Vasile Mariana-Mihaela, nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de 
statutul Partidului National Liberal pentru a îndeplini funcția de consilier județean; 
- persoana aflată la poziția nr.38, respectiv Munteanu Paulică, a renunțat la mandatul 
de consilier județean. 
 La adresa mai sus menționată au fost atașate declarațiile pe proprie 
răspundere de renunțare la mandat a persoanelor aflate la pozițiile nr. 25-38 din lista 
Partidului National Liberal – Filiala Olt la alegerile locale din 05 iunie 2016. 
 Conform prevederilor art.602 din Ordonanța de urgență a Guvernului               
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
până la data desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 
2020, pentru locurile de consilier local, respectiv consilier judeţean a căror vacantare 
a fost constatată, prin ordin al prefectului sau prin hotărâre a consiliului local, 
respectiv a consiliului judeţean, după caz, în condiţiile art. 204, comunicarea acestor 
acte administrative se realizează către consiliul local, respectiv către consiliul 
judeţean în vederea validării mandatului supleantului desemnat de partidul politic, 
alianţa politică sau alianţa electorală respectivă, cu respectarea art. 30-34, 55, 551, 
89, 90, 99 şi 991 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 În acest sens sunt și prevederile art. 108 alin. (4) din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 137/26.09.2019. 

Potrivit prevederilor art. 31 alin.(3) și (4) din Legea administrației publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comisia de 
validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local 
validarea sau invalidarea mandatelor.   
    Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în 
cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea 
consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

Cu respectarea prevederilor  art. 602 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborat cu prevederile art.31 alin.(3) din Legea administrației publice locale           
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunerea 
Partidului National Liberal - Filiala Olt, va fi examinată de Comisia de validare a 
Consiliului Județean Olt, care în urma analizării legalității acesteia va propune 
validarea sau invalidarea mandatului de consilier județean al domnului Gheorghe 
Ștefan, încheind în acest sens un raport. 
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La art.311 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prevede că hotărârea  de 
validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesați la instanța de 
contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți 
de la ședință, de la comunicare. 

Având în vedere cele de mai sus, pentru completarea Consiliului Județean 
Olt, a fost inițiat proiectul de hotărâre prin care se propune validarea mandatului de 
consilier județean al domnului Gheorghe Ștefan, supleant pe lista Partidului National 
Liberal – Filiala Olt, pentru alegerea Consiliului Județean Olt, rezultat ca urmare a  
alegerilor locale  din 5 iunie 2016. 

Proiectul de Hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile legale și 
propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 

 
                    Șef Serviciul                                                        Șef Serviciul  
         Administrație Publică și                                           Juridic-Contencios                                                                                                                                             
Monitorizare Proceduri Administrative                     Ana-Venera ȘTEFĂNESCU               
             Adrian LĂCRARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.I.P./ A.I.P.//2 ex. 


