
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                           
          PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.______ 
privind încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier municipal al domnului 

Dincă Mărinică şi validarea mandatului de consilier local al dlui.Daşoveanu 
Dan 

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

31.01.2013; 
Având în vedere raportul nr.5930/2013 întocmit de Secretarul Municipiului 

Craiova prin care se propune să se ia act de încetarea, prin demisie, a mandatului de 
consilier municipal al domnului Dincă Mărinică şi validarea mandatului de consilier local 
al dlui.Daşoveanu Dan; 

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, 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. Încetează de drept mandatul de consilier local din cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova al d-lui Dincă Mărinică, urmare opţiunii acestuia pentru 
exercitarea mandatului de senator al României.  

Art.2. Se validează mandatul de consilier local al d-lui Daşoveanu Dan, următorul 
supleant  de pe lista electorală a Partidului Democrat Liberal.  

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.6/2012 şi 55/2012. 

Art.4. 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.5930/15.01.2013                                                                             Se aprobă, 
                                                                                                                  Primar, 
                                                                                                    Lia-Olguţa VASILESCU 

RAPORT 
Prin cererea înregistrată sub nr.595/03.01.2013, dl. Dincă Mărinică, solicită 

încetarea mandatului de consilier municipal din cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, ca urmare a validării mandatului de senator ales, cu ocazia desfăşurării 
alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 9 decembrie 2013. 

Potrivit prevederilor art.88 alin.1 lit.g 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 consilier local este 
incompatibilă cu calitatea de deputat sau senator. 

În această situaţie, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului, conform prevederilor art.9 alin.1 lit.b din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

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.6/2013 Partidul Democrat Liberal-filiala Dolj ne 
face cunoscut că următorul supleant pe lista acestei formaţiuni politice este dl. Daşoveanu 
Dan. 

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. Dincă Mărinică a făcut parte din 
Comisia I Buget (Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2012),   din 
Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Ştefan Velovan”, al Şcolii Gimnaziale 
„Traian” şi al Grădiniţei cu program  normal Axia ( Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.55/2012).        

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem următoarele:                       
a) Încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, a dlui Dincă Mărinică, urmare opţiunii acestuia 
pentru exercitarea mandatului de senator al României; 

b) Validarea mandatului de consilier local al dlui Daşoveanu Dan, următorul 
supleant de pe lista electorală a Partidul Democrat Liberal-filiala Dolj; 

c) modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.6/2012 şi nr.55/2013. 

 
SECRETAR, 

Nicoleta MIULESCU 



 

 
               

ADEVERINŢĂ 
 

Se adevereşte prin prezenta că dl. DASOVEANU DAN născut la data de 
XXXXXX în localitatea CRAIOVA ,judeţ DOLJ, cod numeric personal XXXXXX, 
domiciliat  în localitatea CRAIOVA ,ALEEA BLANDUZIEI nr.2 judeţ DOLJ, 
posesor  al actului de identitate CI serie XXXXXX, eliberat de  SPCLEP Craiova la 
data de 13.05.2010, este angajat  la :  

S.C. ROAD AND CIVIL S.R.L.  pe durată nedeterminată, în funcţia de 
Manager Marketing, având un salariu de bază brut lunar de încadrare de 5000 
lei/lună în baza contractului individual de muncă nr. 23 din17.12.2012. înregistrat la 
registrul Inspectoratului Teritorial de Munca al mun.CRAIOVA/jud.DOLJ 

 
Se eliberează prezenta spre a-i servi la CONSILIUL LOCAL CRAIOVA 
 
 
DIRECTOR GENERAL 
 
Ing. PAUL BRADIS 
 
 
 
 
 

SC ROAD AND CIVIL SRL 
Str. Gheorghe Doja, nr. 2A, et.1 
Craiova, Dolj, Cod 200352 
RO 25551757                                                      
J16/703/2009 
Tel./Fax: 0740913702 / 0351816785 
E-mail: roadandcivil@yahoo.com 
ISO 9001/2001 14001/2008 
ING BANK CRAIOVA RO92INGB0000999903038944 
TREZORERIA CRAIOVA RO17TREZ2915069XXX009406 



 
 
 
 
 
 

Stimata doamna Secretar, 
 
 
 
 
 

Prin prezenta, subsemnatul Dasoveanu Dan va aduc la cunostiinta faptul ca 
in perioada 21.01.2013-04.02.2013 voi fi in strainatate, in interes de 
serviciu, si astfel nu voi putea participa la sedinta ordinara a Consiliului 
Local Craiova, la care ar urma validarea mandatului meu de consilier local si 
depunerea juramantului. Prin urmare am rugamintea ca in masura in care va 
fi validat mandatul meu de consilier local la aceasta sedinta ordinara, sa 
programati depunerea juramantului pentru o sedinta ordinara ulterioara. 
 
 
Cu multumiri, 
 
Dan Dasoveanu 
 
 
 
 
 
 
Doamnei Nicoleta Miulescu, 
 
Secretar al Consiliului Local Craiova 
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