
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  PROIECT 
             

                                  

  HOTĂRÂREA NR.____ 
privind încetarea mandatului de consilier al dlui.Nedelescu Gheorghe şi 

validarea mandatului unui nou consilier în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova 

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

30.01.2020; 
      Având în vedere referatul de aprobare nr.6838/2020, raportul nr.6847/2020 

întocmit de Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă şi 
nr.7173/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune încetarea mandatului de consilier al dlui.Nedelescu 
Gheorghe şi validarea mandatului unui nou consilier în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova; 
             În conformitate  cu prevederile art.204 alin.2 lit.a şi alin.6, art.597 alin.1 lit.e 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2017 privind Codul administrativ, 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.129 alin.14, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului 

Nedelescu Gheorghe, ca urmare a demisiei şi se declară vacant locul de consilier 
în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.2. Se validează mandatul de consilier local al dnei. PÂNCU RALUCA 
FLORENTINA, următorul supleant pe lista electorală a Alianţei Electorale 
PSD-UNPR la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2016. 



Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2016 referitoare la stabilirea 
componenţei comisiilor de specialitate şi a domeniului  de activitate al  acestora. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă 
Documente şi Arhivă, dl.Nedelescu Gheorghe şi dna. Pâncu Raluca Florentina 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
  
 

                 INIŢIATOR, AVIZAT, 
                PRIMAR, 
          Mihail GENOIU 

 

SECRETAR GENERAL, 
Nicoleta MIULESCU 

     
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
BIROUL RELAŢII CU CONSILIUL LOCAL, EVIDENŢĂ DOCUMENTE ŞI 
ARHIVĂ 
Nr.6847/13.01./2020    
 
 
                                                             
                                                                                                           SE APROBĂ, 
 
                                                                                                              PRIMAR, 
                                                                                                           Mihail Genoiu 
 

 

 

 

RAPORT 
privind încetarea mandatului de consilier local al dlui. Nedelescu Gheorghe şi 

validarea mandatului  unui nou consilier în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova 

 

  

 

 Prin adresa înregistrată sub nr. 422/2019, dl. Nedelescu Gheorghe a înaintat 

cererea de demisie din funcţia de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului 

Craiova. 

 

 Potrivit prevederilor art. 204 alin. 2 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 54/2017 privind Codul administrativ, calitatea de consilier local încetează de drept, 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul demisiei. 

 

 Având în vedere că prevederile art.597 alin.1, lit. e), coroborate cu prevederile 

art.113-122 din Codul administrativ referitoare la validarea mandatelor de consilier 

local intră în vigoare la data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei 

publice locale, care se organizează, începând cu anul 2020, în situaţia de faţă, sunt 

aplicabile 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, potrivit căruia, în caz de vacantare, 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 

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat 

supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice 



sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac 

parte din partidul politic respectiv sau din organizaţia cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale. 

 

Faţă de cele de mai sus, prin adresa înregistrată sub nr. ______, Partidul Social 

Democrat–filiala Judeţului Dolj ne face cunoscut că următorul supleant pe lista acestei 

formaţiuni politice la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2016, 

este dl.(dna.)________________. 

 

 Având în vedere prevederile  art. 204 alin. (2), lit.a, art.597 alin.1, lit. e) din  

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 privind Codul administrativ , 

coroborate 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, propunem Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, următoarele: 

 

a) se ia act de cererea de demisie a d-lui Nedelescu Gheorghe din calitatea de 

consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova, se constată 

încetarea de drept a mandatului acestuia înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului şi, pe cale de consecinţă, se declară vacant locul de consilier în cadrul 

Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

 

b)  validarea mandatului de consilier local al d-lui. (dnei.) _____________________ 

următorul supleant pe lista electorală a Alianţei Electorale PSD-UNPR la 

alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2016 

 

 

c) modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 6/2016 referitoare la stabilirea componenţei comisiilor de specialitate 

şi a domeniului  de activitate al  acestora. 

 

 

SECRETAR GENERAL, 
 

Nicoleta Miulescu 
 

 

 

            ÎNTOCMIT, 
 
             ŞEF BIROU, 
          Gîrd Gheorghiţă 



 
 
 

 



   

 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.7173 / 14 .01.2020 

 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 
 
 Având în vedere: 

- Raportul nr.6847 / 13 .01.2020  întocmit de Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă 
Documente şi Arhivă; 

- În temeiul prevederilor  art. 204 alin. (2), lit.a), art.597 alin.(1), lit.e) din  Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 privind Codul administrativ şi ale 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; 

- Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 

 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 
 
 
 
 
 Propunerea Biroului Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă privind 
încetarea mandatului de consilier local al d-lui. Nedelescu Gheorghe şi validarea mandatului 
unui nou consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 
  
 
 
 
 
      Direcția Juridică, Asistență de Specialitate 
                 și Contencios Administrativ 
   Director executiv,             Întocmit, 
                    Ovidiu MISCHIANU         cons.jur. Gheorghita GIRD 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă 

Nr. 6838/13.01.2020         

SE APROBĂ, 
PRIMAR, 

MIHAIL GENOIU 
 

 

                                                                                            AVIZAT, 
                                                                                          SECRETAR GENERAL, 
                                                                                        NICOLETA MIULESCU 
 

REFERAT DE APROBARE 

privind încetarea mandatului de consilier al d-lui. Nedelescu Gheorghe şi 
validarea mandatului unui nou consilier  în cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Craiova 

Prin cererea înregistrată cu nr. 422CLM/19.12.2019 la Biroul Relaţii cu 
Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă domnul Nedelescu Gheorghe şi-a 
înaintat demisia din calitatea de consilier în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, începând cu data de 19.12.2019, motiv pentru care se 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.204 alin. (2), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru încetarea de drept a 
mandatului de consilier local al domnului Nedelescu Gheorghe, înainte de 
expirarea duratei normale. 

Avănd în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de 
hotărâre privind luare act de demisia dlui. Nedelescu Gheorghe, din calitatea de 
consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova,constatarea încetării 
de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local, 

declararea ca vacant a locului deţinut de acesta in Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi validarea mandatului unui nou consilier local. 

 

                                   Şef Birou , 
             Gîrd Gheorghiţă 
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