
 

                                                                                                                                  
 

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la: alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Județean Olt 
 

 
 Având în vedere: 

- prevederile art. 30 alin. (1) și alin. (2) teza 1, art. 31 alin. (1) și alin. (2) din 
Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 4 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al 
Consiliului Județean Olt adoptat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
54/24.03.2016; 

- propunerile făcute de grupurile de consilieri județeni, constituite conform legii; 
- rezultatul votului privind alegerea membrilor Comisiei de validare a 

Consiliului Județean Olt. 
În temeiul art. 97 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. c din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

Consiliul Județean Olt întrunit în ședința de constituire adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art.1. (1). Se alege Comisia de Validare a Consiliului Județean Olt în 
următoarea componență: 

1. Gabriel Florin Nicolescu - PNL 
2. Gălan Valeria - PSD 
3. Popescu Constantin - PSD 
4. Bondrescu Ion Lucian - PSD 
5. Nițu Lucian - ALDE 

             (2). Comisia de validare funcționează pe toată perioada mandatului 
Consiliului Județean Olt. 

Art.2. Comisia de validare își va alege din rândul membrilor săi un președinte 
și un secretar. 
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Art.3. (1). Comisia de validare aleasă potrivit art. 1 va examina legalitatea 

alegerii fiecărui consilier județean, va propune consiliului validarea sau invalidarea 
mandatelor și va constata rezultatele voturilor pentru alegerea președintelui, 
vicepreședinților și a componenței comisiilor de specialitate. 
                     (2). Pe durata exercitării mandatului, comisia de validare va constata 
rezultatele voturilor în cazul adoptării hotărârilor cu caracter individual cu privire la 
persoane, care vor fi adoptate prin vot secret, potrivit art. 45 din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  Art.4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de azi 24 iunie 2016 și se 
comunică persoanelor nominalizate la art.1 alin (1), în vederea aducerii la îndeplinire, 
Instituției Prefectului – Județul Olt. 

. 
  

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ 
                                                          Lucian NIȚU 
 
 

ASISTENȚII PREȘEDINTELUI DE VÂRSTĂ 
Dragoș Nicolae DRĂGHICESCU 

 
Adrian IORDACHE 

 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                 Secretarul Județului 

Gabriel  BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLATINA 
NR. 95 / 24.06.2016  
 
 
 
 
NOTĂ: 
- numărul membrilor se stabilește de către consilieri județeni prin vot deschis, la propunerea 
Președintelui de vârstă. 
- numărul de locuri în Comisia de validare cuvenite fiecărui partid ce compun Consiliul Județean se 
determină proporțional cu numărul de mandate obținute. 
- propunerile de candidați pentru Comisia de validare se fac de către consilierii județeni. 
- președintele de vârstă supune votului aceste nominalizări. Alegerea membrilor comisiei de 
validare se face individual, în ordinea propunerilor făcute, prin vot deschis și prin votul majorității. 


