
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                           
          PROIECT 
 

  HOTĂRÂREA NR.______ 
privind luare act de cererea de demisie din calitatea de Primar al Municipiului 

Craiova, a doamnei Lia Olguţa VASILESCU 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
05.01.2017; 
   Având în vedere raportul nr. 955/2017 întocmit de Serviciul Administraţie Publică 
Locală prin care se propune să se ia act de cererea de demisie din calitatea de Primar al 
Municipiului Craiova, a doamnei Lia Olguţa VASILESCU; 

În conformitate cu prevederile art.15 alin.2 lit.a, coroborat cu art.17 alin.1 din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată; 
 În temeiul art.45 alin.1, art.61 alin.2, art.69 alin.2 şi art. 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 ia act de cererea de demisie din calitatea de Primar al Municipiului Craiova, a 

doamnei Lia Olguţa VASILESCU. 
 Art.2. 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 
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ                                                   
NR.955/04.01.2017 

 

                                                                                                                Se aprobă, 
                          PRIMAR 
                         Lia Olguţa VASILESCU 
 

                           Avizat, 
                      PT. SECRETAR 
                             Ovidiu MISCHIANU 
  

RAPORT  
privind luare act de cererea de demisie din calitatea de Primar al 

Municipiului Craiova, a doamnei Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
 

         În urma alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senatului, din data de 11 
decembrie 2016, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, a obţinut un mandat de 
deputat în Parlamentul României.  
         Potrivit prevederilor art.87 alin.1 lit.i 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, 

funcţia de primar este incompatibilă cu calitatea de deputat sau senator. Alesul 
local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi ales în funcţia care atrage 
starea de incompatibilitate, în conformitate cu prevederile art.91 alin.3 din acelasi 
act normativ.  

Astfel, conform art.15 alin.2 lit.a din Legea 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali,  calitatea de primar încetează de drept, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului, prin demisie, transmisă atât consiliului local, cât si 
prefectului. La prima şedinţă a consiliului, preşedintele de şedinţă ia act de această 
situaţie,  consemnând, totodată, în procesul-verbal al acesteia. 
         În spiritul celor mai sus prezentate, dna. Primar Lia-Olguţa Vasilescu 
înaintează Consiliului Local al Municipiului Craiova demisia, înregistrată sub 
nr.935/2017, prin care solicită constatarea încetării de drept, a calităţii de Primar al 
Municipiului Craiova,  înainte de expirarea duratei normale a mandatului. 
          Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.15 alin.2 

lit.a, coroborat cu art.17 alin.1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 



locali şi art.69 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 

publica locală, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova să ia act de 
cererea de demisie din calitatea de primar al municipiului Craiova, a doamnei Lia 
Olguţa Vasilescu. 
 
 
 
 
  
          ŞEF SERVICIU,                                                                                   
          Irina STUPARU 
 

                                                          ÎNTOCMIT, 
                                                               Cons.jr. Alina Constantinescu 
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