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HOTARÂRE 

 
cu privire la:     încetare  de  drept  a  functiei  de   vicepresedinte  
                       al  Consiliului  Judetean  Olt  a  domnului   Ioan NEDELEA.  

 
Având în vedere: 
 

  - Decizia civila nr. 1548/CA/04.XII.2006 a Curtii de Apel Alba 
Iulia, pronuntata în dosarul  1793/57/2006, care constata încetarea de drept 
a functiei de vicepresedinte al Consiliului Judetean Olt a domnului Ioan 
Nedelea cu data de 27.08.2004; 
  - Referatul nr. 8302/08 decembrie 2006 al Presedintelui 
Consiliului Judetean Olt. 
 

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: 
 

     Art. 1. Se ia act de încetarea de drept, a functiei de 
vicepresedinte al Consiliului Judetean Olt a domnului Ioan Nedelea 
începând cu data de 27 august 2004 si se declara vacanta functia 
respectiva. 
 

            Art.  2.   Prezenta hotarâre se comunica domnului Ioan NEDELEA  
si Institutiei Prefectului -  Judetul Olt. 

                 
                               PRESEDINTE, 
                           JENEL   COPILAU 
                                                                   
                                                                        CONTRASEMNEAZA, 
                                                                             SECRETARUL JUDETULUI 
                                                                                       Marin DOBRE 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

cu privire la Proiectul de Hotarâre referitor la încetare mandat de  
consilier judetean 

  
 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. 

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.   

La nivelul Consiliului Judetean un consilier judetean este în stare de 
incompatibilitate, devenind functionar public, dupa cum urmeaza: 
- domnul Popescu Marcel, numit Director executiv la Oficiul Judetean 
pentru Protectia Consumatorului Olt,  si-a dat demisia din calitatea de 
consilier judetean, înregistrata la Consiliul Judetean sub nr.1092/27.02.2006, 
ca urmare a starii de incompatibilitate dintre aceasta functie si calitatea de 
functionar public, conform art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele 
masuri pentru exercitarea demnitatilor publice si în mediul de afaceri, 
prevenirea si combaterea coruptiei. 

În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) lit. c) si art. 94 alin. (1) din 
Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în 
exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, 
prevenirea si sanctionarea coruptiei, functia  de consilier judetean este 
incompatibila cu calitatea de functionar public. 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) si art. 10 si 12 din Legea nr. 
393/2004 privind statutul alesilor locali, Consiliul Judetean urmeaza sa 
adopte o hotarâre prin care  se ia act de situatia aparuta si se declara vacant 
locul  consilierului  judetean nominalizat mai sus. 

Fata de cele prezentate propun  Consiliului Judetean aprobarea 
Proiectului de Hotarâre cu privire la încetare mandat consilier judetean, în 
forma în care a fost prezentat. 
 
                                          INITIATOR, 
                PRESEDINTELE  CONSILIULUI  JUDETEAN 
                                    Jenel   COPILAU 
 
 


