HOTĂRÂRE
cu privire la: validare mandat de consilier judeţean
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.4007/13.04.2016 la Proiectul de Hotărâre
nr.4008/13.04.2016;
- Raportul comun nr.4009/13.04.2016 al Serviciului Administrație
Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului și
al Serviciului Juridic - Contencios din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Olt;
- Raportul nr.4287/20.04.2016 al Comisiei pentru Administraţie
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor
Omului şi Relaţii cu Cetăţenii;
- Demisia domnului Idoraș Petre din calitatea de consilier județean,
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3253/24.03.2016;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.60/21.04.2016 cu privire la
încetare mandat de consilier județean;
- Adresa Partidului Social Democrat Olt, nr.77 din 07.04.2016,
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3845/08.04.2016;
- prevederile art.31 alin.(3) și (4) și ale art.311 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Raportul Comisiei de validare a Consiliului Județean Olt,
nr.4286/20.04.2016;
- prevederile art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea
autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art.102 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a
Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr.54/24.03.2016;
- prevederile art.6 alin.(2) și alin.(3) din Legea privind Statutul aleșilor
locali nr.393/2004, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 alin (1) și art.98 coroborat cu art.45
alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:
ART. 1. Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei
Butnariu Daniela, supleant pe lista Uniunii Social Liberale – Filiala Olt,
propusă din partea Partidului Social Democrat, la alegerile din 10 iunie
2012, pe lista de candidați a Partidului Social Democrat.
ART. 2. Hotărârea de validare a mandatului de consilier județean al
doamnei Butnariu Daniela, 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 doamnei Butnariu Daniela,
Partidului Social Democrat Olt, Președintelui Comisiei de validare a
Consiliului Județean Olt, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei
Prefectului - Judeţul Olt.
PREŞEDINTE,
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Gabriel BULETEANU

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 23 voturi “pentru”.
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