
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                           
          PROIECT 
 
 

        HOTĂRÂREA NR.______ 
privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Costin Alexandru 

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa  ordinară din data de 
30.03.2017; 

 Având în vedere raportul nr.31739/2017 întocmit de Biroul Relaţii cu Consiliul 
Local, Evidenţă Documente şi Arhivă prin care se propune validarea mandatului de consilier 
municipal al domnului Costin Alexandru; 
           În conformitate cu prevederile art.100 alin.33 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali; 

  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 Costin Alexandru, următorul supleant de pe lista electorală a 
Alianţei Electorale PSD+UNPR, la alegerile autorităţilor administraţiei publice 
locale din anul 2016.  

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2016, în sensul 
desemnării dlui. Costin Alexandru în Comisia III - Servicii Publice, Liberă Iniţiativă 
şi Relaţii Internaţionale şi Comisia IV – Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, 
Tineret şi Sport. 

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

 
 

         INIŢIATOR,    AVIZAT, 
         PT.PRIMAR,     PT. SECRETAR, 

             VICEPRIMAR, 
       Mihail GENOIU 

     Ovidiu MISCHIANU 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă 

Nr.  31739/ 07.03.2017          
     

             Se aprobă, 

         Pt. PRIMAR, 

                  VICEPRIMAR, 

                  Mihail GENOIU 

 

 

                  Avizat, 

         PT. SECRETAR 

              Ovidiu MISCHIANU 

 

RAPORT 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.201/2016 s-a 
aprobat încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului 
Local al Municipiului Craiova al dlui.Matei Sorin Cristian, urmare a demisiei şi s-a 
declarat vacant locul de consilier municipal. 

În conformitate cu prevederile art.100 alin.33 din Legea nr.115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în 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 sau, după caz, 
alianţele politice ori alianţele electorale pe listele cărora au candidat supleanţii 
confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice, 
respectiv ale acelor partide politice care au constituit alianţe politice sau alianţe 
electorale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv ori din unul dintre 



partidele politice care au constituit alianţele politice sau alianţele electorale, după 
caz. 

Prin adresa înregistrată sub nr.1/2017, Partidul Social Democrat – Filiala 
Judeţeană Dolj ne face cunoscut că următorul supleant pe lista acestei formaţiuni 
politice , la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2016, este 
dl.Costin Alexandru. 

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală şi ale Regulamentului de organizare al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, potrivit cărora consilierii locali fac parte din 
comisiile de specialitate ale acestuia, precum şi a prevederilor legilor speciale, dl. 
Matei Sorin Cristian a făcut parte din: 

- Comisia III – SERVICII PUBLICE, LIBERĂ INIŢIATIVĂ ŞI 
RELAŢII INTERNAŢIONALE (Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.6/2016); 

- Comisia IV - ÎNVÃŢÃMÂNT, CULTURÃ, SĂNĂTATE, CULTE, 
TINERET şi SPORT (Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.6/2016); 

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem următoarele:                       
- validarea mandatului de consilier local al dlui. Costin Alexandru 

următorul supleant de pe lista electorală a Alianţei Electorale 
PSD+UNPR, la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din 
anul 2016; 

- modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.6/2016. 

 
 
 

    ŞEF BIROU,                                                  Întocmit,              

                 Gheorghiţă GÎRD                       Barbu Alina  
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