
 
 

 
 
 
 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 cu privire la: validarea mandatului unui consilier  judeţean 

 
 
 
          Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.2367/11.03.2015 la Proiectul de Hotărâre  
nr.2368/11.03.2015; 

- raportul comun nr.2369/11.03.2015 al al Serviciului Administraţie 
Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului și al 
Serviciului Juridic - Contencios din cadrul aparatului de specialitate al 
Consilliului Județean Olt; 

- raportul nr.3181/24.03.2015 al Comisiei pentru administrație publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și 
relații cu cetățenii; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.195/18.12.2014 cu privire la 
încetarea mandatului unui consilier  județean; 

- adresa Organizației Județene Olt a Partidului Poporului – Dan 
Diaconescu, nr.1161 din 09.03.2015, înregistrată la Consiliul Județean 
Olt  sub nr.2260/09.03.2015; 

- raportul Comisiei de validare a Consiliului Județean Olt, nr.2371/  
11.03.2015;       

- prevederile art. 96 alin. (9) din Legea pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale nr.67/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 892 alin. (3) și art. 893 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- 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.115 alin.(1) lit. c) din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 

 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
 

ART. 1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului                           
Crăciunică Dumitru Mugurel, supleant pe lista de candidați a Organizației 
Județene Olt a Partidului Poporului – Dan Diaconescu. 

 
ART. 2. Hotărârea  de validare a mandatului de consilier județean al 

domnului Crăciunică Dumitru Mugurel 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 Crăciunică Dumitru 

Mugurel, 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 
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