
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                           
           

HOTĂRÂREA NR. 31 
privind încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier municipal al doamnei 

Barbu Gheorghiţa Daniela şi validarea mandatului de consilier local al 
dlui.Ştefănescu Dragotă Silviu Cristian 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa  ordinară din data de 

26.07.2012; 
  Având în vedere raportul nr.90962/2012 întocmit de Secretarul Municipiului 

Craiova prin care se propune să se ia act de încetarea, prin demisie, a mandatului de 
consilier municipal al doamnei Barbu Gheorghiţa Daniela şi validarea mandatului de 
consilier local al dlui. Ştefănescu Dragotă Silviu Cristian şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31, 32, 33, 34 şi 35/2012; 

În conformitate cu prevederile art.88 alin.1 lit.d, coroborat cu art.91 alin.3 din 
Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, modificată şi completată, coroborate cu prevederile art.9 alin.2 lit.b din Legea 
nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, modificată şi completată şi ale Legii 
nr.67/2004, republicată, privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
modificată şi completată; 
 În temeiul art.30 alin.6, art.45 alin.1 şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Încetează de drept, prin demisie, mandatul de consilier din cadrul Consiliului  
Municipal Craiova al doamnei BARBU GHEORGHIŢA DANIELA, urmare 
numirii acesteia în funcţia de director executiv la Agenţia Judeţeană de Ocupare a 
Forţei de Muncă Dolj.  

Art.2. Se validează mandatul de consilier local al d-lui Ştefănescu Dragotă Silviu 
Cristian, următorul supleant  de pe lista electorală a Uniunii Social - Liberale – 
filiala Dolj.  

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.6/2012. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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