
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                           
          PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR.______ 
privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Nicoli Marin  

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa  extraordinară din data 
de 14.11.2013; 

Având în vedere raportul nr.169899/2013 întocmit de Secretarul Municipiului 
Craiova prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al domnului 
Nicoli Marin; 

În conformitate cu prevederile art.92 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale; 
 În temeiul art.30 alin.6, 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 local al d-lui Nicoli Marin, următorul supleant  
de pe lista electorală a Uniunii Social Liberale - filiala Dolj.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.6/2012, nr.26/2012, nr.29/2012, nr. 30/2012 şi 
nr.55/2012. 

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

 
 
 

 
         INIŢIATOR,    AVIZAT, 
            PRIMAR,     SECRETAR, 

    Lia - Olguţa VASILESCU      Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
  



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
Nr. 169899/13.11.2013                                                                           Se aprobă, 
                                                                                                                  Primar, 
                                                                                                   Lia-Olguţa VASILESCU 

RAPORT 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.356/2013 s-a aprobat 

încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova al dlui.Tudor Florentin, urmare a stării de incompatibilitate şi s-a 
declarat vacant locul de consilier municipal. 

În conformitate cu prevederile art.92 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, în caz de vacanţă a mandatelor de consilieri 
aleşi pe listele de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile vacante, în ordinea în care sunt 
înscrişi în liste. 

Prin adresa înregistrată sub nr.269/2013, Uniunea Social Liberală - filiala Dolj ne 
face cunoscut că următorul supleant pe lista acestei formaţiuni politice este dl.Nicoli 
Marin. 

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. Tudor Florentin a făcut parte din: 

- Comisia II - Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor 
(Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2012); 

-  Comisia V -  Juridică, Administraţie Publică, Ordine Interioară şi Drepturi 
Cetăţeneşti (Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2012); 

-   Consiliul de Administraţie al Liceului Teologic Adventist, al Şcolii 
Gimnaziale „Nicolae Romanescu” ( Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.55/2012); 

-  Comisia Socială (Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.26/2012); 

-  Comisia de atribuire a locurilor de înhumare (Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.29/2012); 

- Comisia de delimitare a teritoriului administrativ (Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.30/2012). 

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem următoarele:                       
a) Validarea mandatului de consilier local al dlui. Nicoli Marin, următorul 

supleant de pe lista electorală a Uniunii Social Liberale - filiala Dolj; 
b) modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.6/2012, nr.26/2012, nr.29/2012, nr. 30/2012 şi 
nr.55/2012. 

SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU  



 



   

                                                                                                 
 

Nr. 166686/07.11.2013 
 
 

 
 
 

 
Către, 

 
UNIUNEA SOCIAL - LIBERALĂ 

Filiala Dolj 
 
 
 

  
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.356/2013 s-a luat 

act de starea de incompatibilitate a dlui. Tudor Florentin şi a încetat de drept 
mandatul de consilier local din cadrul Consiliului Municipal Craiova al acestuia. 

Având în vedere că potrivit prevederilor art.9 alin.2 lit.b din Legea nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată, calitatea de consilier local 
încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în caz de 
incompatibilitate, urmând ca locul rămas vacant să fie ocupat de următorul supleant 
de pe lista electorală a partidului politic din partea căruia a candidat la alegerile 
locale, vă solicităm să ne transmiteţi numele următorului supleant de pe lista 
electorală a Uniunii Social – Liberală – Filiala Dolj de la alegerile locale din luna 
iunie a anului 2012, copie după cartea de identitate şi adeverinţă de la locul de muncă 
al acestuia. 
 
 
 
 

 PRIMAR,                                                           SECRETAR, 

          Lia-Olguţa VASILESCU                                              Nicoleta Miulescu 
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