
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                           
          PROIECT 
 
 
 

        HOTĂRÂREA NR.______ 
privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Badea Pavel 

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa  ordinară din data de 
25.08.2016; 

Având în vedere raportul nr.133812/2016 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială prin care se propune validarea mandatului de consilier 
municipal al domnului Badea Pavel; 

În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.673/2002 privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.35/2002 pentrtu aprobarea regulamentului cadru de organizare 
şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2016 
referitoare la validarea mandatelor de consilier în Consiliul Local al Municipiului 
Craiova; 

  În temeiul art.31 alin.5, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 

Art.1. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova al dlui Badea Pavel.  

Art.2. Se desemnează dl.Badea Pavel, membru în Comisia pentru Învăţământ, Cultură, 
Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.6/2016. 

Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

 
         INIŢIATOR,    AVIZAT, 
            PRIMAR,     PT. SECRETAR, 

    Lia - Olguţa VASILESCU      Ovidiu MISCHIANU 



 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială 

Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă 

Nr. 133812/ 10.08.2016          
     

             Se aprobă, 

              PRIMAR 

         Lia Olguţa VASILESCU 

 

                  Avizat, 

         PT. SECRETAR 

              Ovidiu MISCHIANU 

 

RAPORT 

 

           Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2016, 
adoptată în şedinţa de constituire a Consiliului Local al Municipiului Craiova, s-au 
validat mandatele pentru un număr de 26 consilieri şi s-a prorogat validarea 
mandatului unui consilier PNL, până la adoptarea unei hotărâri definitive de 
excludere din rândurile partidului, a dlui.Badea Pavel. 

             Ulterior adoptării actului de autoritate mai sus precizat, prin adresa 
nr.10/08.07.2016, dl. Badea Pavel a înaintat Consiliului Local al Municipiului 
Craiova comunicarea nr.506/07.07.2016 a Comisiei Judeţene de Arbitraj a P.N.L. 
Dolj, prin care s-a constatat că excluderea dlui. Pavel Badea din P.N.L. a fost 
nestatutară. 

 Având în vedere propunerea Comisiei Judeţene de Arbitaj a P.N.L. Dolj 
nr. 506/07.07.2016, Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali, prin 
preşedinte Bianca Maria Carmen Predescu, a înaintat Biroului Politic al Partidului 
Naţional Liberal Dolj  adresa,  înregistrată sub nr.12/12.07.2016 la Consiliul Local 



al Municipiului Craiova, prin care solicită să comunice dacă decizia Comisiei 
Judeţene este definitivă, în vederea validării celui de-al şaselea mandat de consilier 
P.N.L. 

             În acest sens,  Partidul Naţional Liberal Dolj,  prin adresa înregistrată sub 
numărul 31/09.08.2016, ne comunică faptul că decizia de anulare a sancţionării 
domnului Pavel Badea este definitivă, astfel încât domnul Pavel Badea şi-a 
recăpătat calitatea de membru PNL. 

               Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

- validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a dlui.Badea Pavel ; 

-  desemnarea în Comisia pentru Învăţământ, Cultură,  Sănătate, 
Culte, Tineret şi Sport, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.6/2016. 

 Temei legal: art. 6 din Legea nr.673/2002 privind aprobarea O.G. nr. 
35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi functionare a 
consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,  art.31 alin.5 din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraşia publică locală şi art.3 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2016 privind validarea 
mandatelor de consilier în Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

 

 

                               ŞEF BIROU,                                               

                                                    Gheorghiţă GÎRD      

 

               Întocmit, 

        insp. Barbu Alina 



 
JUDEŢUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 
 
 

JURÃMÂNT 
 

        Subsemnatul BADEA PAVEL consilier în cadrul Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj, în conformitate cu prevederile 
art.32, alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publicã localã, depun în faţa consiliului local, următorul jurământ: 

 
 
           “Jur sã respect Constituţia şi legile ţãrii şi sã fac,  

cu bunã-credinţã, tot ceea ce stã în puterile şi priceperea  
mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa sã-mi ajute Dumnezeu!“. 

 
 
 

Data  25.08.2016 
 
 

 
CONSILIER, 

BADEA PAVEL 
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