
 

  
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: încetare mandat de consilier județean 

 

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

Olt;  
- Raportul comun al Serviciului Administrație Publică și Monitorizare Proceduri 

Administrative și Serviciului Juridic-Contencios din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, nr. 316/13.01.2020; 

- Avizul nr. 861/28.01.2020 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice și comerț; 

- Avizul nr. 865/28.01.2020 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate 
științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte;  

- Avizul nr.873/28.01.2020 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 
Sportive și de Agrement;  

- Avizul nr. 879/28.01.2020 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-
finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

- Avizul nr. 882/28.01.2020 al Comisiei pentru organizare şi dezvoltare urbanistică 
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice și de arhitectură; 

- Avizul nr.884/28.01.2020 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;  

- 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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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 



 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.  

 
 

PREŞEDINTE,  
Marius OPRESCU  

  
  
 
 
   

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                    
Secretar general al județului                                                                                                                       

Marinela-Elena ILIE  
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”. 
                                                                            


