
ROMÂNIA                                                                                            Avizat,              

JUDEȚUL GORJ                                                                      Secretar al judeţului, 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

     

                                                                    

HOTĂRÂRE 

privind validarea mandatului de consilier județean al unui membru supleant din lista 

Partidului Social Democrat 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice și dezvoltarea capacității administrative; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 

- Demisia domnului Florescu Ciprian-Adrian din calitatea de consilier județean și din funcția de 

vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

4723/18.04.2017; 

- Referatul constatator al Președintelui Consiliului Județean Gorj și Secretarului Județului Gorj nr. 

5039/24.04.2017; 

- Adresa Partidului Social Democrat nr. 82/21.04.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub 

nr. 5028/24.04.2017; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.____ din 28.04.2017 privind constatarea încetării de 

drept, prin demisie, a mandatelor de consilier județean și de vicepreședinte ale domnului 

Florescu Ciprian-Adrian; 

- Prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației 

publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 

În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se validează mandatul de consilier județean al domnului Fîrță Dumitru. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei nominalizate la art. 1, precum și Instituției 

Prefectului – Județului Gorj. 

          

PREȘEDINTE, 

     Cosmin-Mihai Popescu                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                           SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

  

Nr. _______ 

Adoptată în ședința din _________.2017 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilierilor județeni. 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al unui membru 

supleant din lista Partidului Social Democrat 

 

Având în vedere constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al 

domnului Florescu Ciprian-Adrian și declararea locului acestuia de consilier județean vacant, luând 

act de declarația domnului Slivilescu Marian de renunțare la calitatea de supleant pe lista Partidului 

Social Democrat, înregistrată sub nr. 81/21.04.2017, la formațiunea politică menționată, și de 

adresa Partidului Social Democrat, prin care se confirmă apartenența domnului Fîrță Dumitru la 

partidul politic pe a cărui listă a candidat, propun Consiliului Județean Gorj adoptarea proiectului 

de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Fîrță Dumitru. 

Menționez că la baza propunerii de adoptare a prezentului proiect de hotărâre stau  

prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației 

publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. 

Considerând legal proiectul de hotărâre prezentat, îl supun adoptării Consiliului Județean 

Gorj. 

 

INIȚIATOR, 

 PREȘEDINTE,  

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al unui membru 

supleant din lista Partidului Social Democrat 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune validarea mandatului de consilier județean 

al membrului supleant din lista Partidului Social Democrat, respectiv mandatul domnului Fîrță 

Dumitru. 

  Potrivit art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

“[î]n caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa 

locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data validării 

mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice […] din partea cărora au candidat 

supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice […], că 

supleanţii fac parte din partidul politic respectiv“. 

Având în vedere prevederile legale menționate, precum și adresa Partidului Social Democrat 

nr. 82/21.04.2017, prin care conducerea județeană a acestuia confirmă apartenența domnului Fîrță 

Dumitru la partidul politic pe a cărui listă a candidat, însoțită de declarația domnului Slivilescu 

Marian de renunțare la calitatea de membru supleant pe lista partidului politic menționat, 

considerăm legal proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al unui 

membru supleant din lista Partidului Social Democrat și propunem adoptarea acestuia în forma 

inițiată. 

 

Direcția juridică și dezvoltarea 

capacității administrative, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 

 


