
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cu privire la:  validarea mandatului unor consilieri judeteni 
 

Având în vedere: 
?  expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarâre; 
?  raportul  Comisiei de validare a Consiliului Judetean Olt cu privire 

la validarea mandatului consilierilor judeteni nr.416/25.01.2005; 
?  încetarea mandatului de consilier judetean al domnilor: Bobes 

Marin, Matei Lucian Catalin, Diaconescu Renica, Popescu Octavian 
si Stirbu Gigel-Sorinel prin demisie, ca urmare a starii de 
incompatibilitate; 

?   adresa PD înregistrata la Consiliul Judetean sub nr.230/17.01.2005 
cu numele supleantilor ce urmeaza sa ocupe locurile vacante de 
consilier judetean; 

?  adresa nr. 296/22.XII.2004 a PUR înregistrata la Consiliul Judetean 
Olt sub nr. 9196/22.XII.2004 cu numele supleantului ce urmeaza sa 
ocupe locul vacant de consilier judetean; 

?  adresa  PSD nr. 4/25.01.2005  înregistrata la Consiliul Judetean Olt 
sub nr. 417/25.01.2005 cu numele supleantului ce urmeaza sa ocupe 
locul vacant de consilier judetean; 

?  adresa PNL nr. 330/26.01.2005 înregistrata la Consiliul Judetean 
sub nr. 436/26.01.2005 cu numele supleantului ce urmeaza sa ocupe 
locul vacant de consilier judetean; 



?  avizul Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii, 
nr. 429/26.01.2005; 

?  prevederile art. 32 alin. (3);(5) si art. 34 din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

?  prevederile art. 6 alin (2) si art. 7 din Legea nr. 393/2004 privind 
statutul alesilor locali, 

 
În temeiul  art. 109 alin. (1) din Legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001, cu modificarile si completarile  ulterioare, 

 
CONSILIUL  JUDETEAN  OLT  adopta prezenta  

                                                                H O T A R Â R E: 
     

Articol  unic. Se valideaza mandatul de consilier judetean al 
domnilor: 
1. Cîrloganu Marian – Cristinel     -  din partea PD 
2. Coca Georgeta                           -  din partea PUR (social-liberal) 
3. Hristea Marian                           -  din partea PNL 
4. Safta Constantin                         -  din partea PD 
5. Soare Maria                                -  din partea PSD 
 
 
                                  PRESEDINTE 
                               Jenel   COPILAU 
 
 
                                                             
                                                                             CONTRASEMNEAZA , 
                                                                            SECRETAR   GENERAL 
                                                                                  AL  JUDETULUI 
                                                                                    Marin DOBRE 
Slatina, 27 ianuarie 2005 
Nr. 2 
MD/JI/2ex. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    EXPUNERE  DE  MOTIVE 

cu privire la Proiectul de Hotarâre referitor la validarea 
mandatului unor consilieri judeteni 

 
 
 
 Mandatul  consilierilor judeteni alesi la data de 06 iunie 2004  a 
fost validat în sedinta de constituire a Consiliului Judetean prin 
Hotarârea nr. 7/24 iunie 2004. 
 Conform prevederilor art.9 alin (2) lit. a) si b) din Legea 
nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, calitatea de consilier 
judetean înceteaza de drept înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului în cazurile de demisie si, respectiv, de incompatibilitate. 

La nivelul Consiliului Judetean un numar de 5 consilieri 
judeteni sunt în stare de incompatibilitate, dupa cum urmeaza: 
1. Dl. Bobes Marin – ales senator din partea PD, al carui mandat a 
fost validat prin Hotarârea Senatului nr. 57/2004.  
A depus demisia din calitatea de consilier judetean, înregistrata la 
Consiliul Judetean sub nr. 9219/23 decembrie 2004. 
2.   Dl. Matei Catalin Lucian – ales deputat din partea PSD, al carui 
mandat a fost validat prin Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 36/2004. 
A depus demisia din calitatea de consilier judetean, înregistrata la 
Consiliul Judetean sub nr. 9182/22 decembrie 2004. 



3.  Dl. Diaconescu Renica – ales deputat din partea PUR (social – 
liberal) al carui mandat a fost validat prin Hotarârea Camerei 
Deputatilor nr. 36/2004.  
A depus demisia din calitatea de consilier judetean, înregistrata la 
Consiliul Judetean sub nr. 9197/22 decembrie 2004. 

În conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) si (2) si art. 88 alin. 
(1) lit. g) din Legea nr. 161/2003, calitatea de deputat sau senator este 
incompatibila cu calitatea de consilier judetean. 
4.  Dl. Popescu Octavian – prefect al judetului Olt, numit în aceasta 
functie prin Hotarârea Guvernului nr. 31/2005. 
5. Dl. Stirbu Gigel-Sorinel – subprefect al judetului Olt numit în 
aceasta functie prin Decizia Primului Ministru nr. 50/2005 

În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) lit. b) calitatea de 
consilier judetean este incompatibila cu functia de prefect sau 
subprefect. 

În vederea completarii Consiliului Judetean cu noi membrii ce 
urmeaza sa fie validati în locul celor carora le-a încetat mandatul, 
Organizatia Judeteana a Partidului Democrat face cunoscut prin adresa 
înregistrata la Consiliul Judetean sub nr. 230/17.01.2005, numele 
supleantilor, respectiv domnii Cîrloganu Marian-Cristian si Safta 
Constantin. În acelasi context, Partidul Umanist Român (social-
liberal), prin adresa nr.296/22.XII.2004, propune pe doamna Coca 
Georgeta, Partidul Social Democrat, prin adresa nr. 4/25.01.2005, 
înregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 417/25.01.2005 propune 
pe doamna Soare Maria, iar Partidul National Liberal pe domnul 
Hristea Marian. 

Fata de cele prezentate propun Consiliului Judetean aprobarea 
Proiectului de Hotarâre cu privire la validarea mandatului unor 
consilieri judeteni în forma în care a fost prezentat. 

 
 

 
                            INITIATOR, 
     PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN 
                          Jenel  COPILAU 


