
 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind validarea mandatului de consilier județean  

al domnului Anghel Ovidiu Petrișor 

  

 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr.20224/20.07.2020 întocmit de 

Serviciul Coordonare Protecție Socială Secretariat Administrativ, raportul 

Serviciului Juridic Administrație Locală nr. 20267/20.07.2020, precum și avizul 

comisiilor de specialitate,  

în baza art.100 alin. (33) din Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 

nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 

privind Statutul aleșilor locali; 

în temeiul art. 173 alin.(1) lit. f), al art.182 alin.(1), al art.196 alin. (1) lit. a) 

și al art. 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

Art.1. Se validează mandatul de consilier județean al domnului Anghel 

Ovidiu Petrișor următorul supleant pe lista de candidați a Partidului Național 

Liberal - Filiala Dolj la alegerile autorităților administrației publice locale din 5 

iunie 2016. 

 

  

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



Art.2. Domnul consilier județean Anghel Ovidiu Petrișor va face parte din 

Comisia de specialitate nr.1 „Studii, prognoze social-economice, buget finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al județului Dolj”. 

Art.3. (1) Direcțiile Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

             (2) Un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica domnului 

Anghel Ovidiu Petrișor și Partidului Național Liberal -  Filiala Dolj. 

 

 

 

 

Nr. ________    Adoptată la data de ___________2020 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE,                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                      pentru SECRETAR GENERAL 

                 AL JUDEȚULUI 

ION PRIOTEASA      
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ         PREȘEDINTE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE 

LOCALĂ SECRETARIAT       ION PRIOTEASA 

Serviciul Coordonare Protecție Socială  

Secretariat Administrativ  

Nr.20224/20.07.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean 

al domnului Anghel Ovidiu Petrișor 

  

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. ....../............ 2020 s-a constatat 

încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin deces, a mandatului de 

consilier județean al domnului Brezniceanu Alexandru. 

 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 

județean intră în vigoare la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale, care se organizează începând cu anul 2020, în situația 

de față, sunt aplicabile prevederile art.100 alin.33 din Legea nr.115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, potrivit căruia, în caz 

de vacantare, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt 

înscriși pe liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului 

vacant, partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților 

naționale din partea cărora au candidat supleanții confirmă în scris, sub semnătura 

conducerilor județene ale partidelor politice sau ale organizațiilor cetățenilor 

aparținând minorităților naționale, că supleanții fac parte din partidul politic 

respectiv sau din organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale. 

Față de cele de mai sus,  la solicitarea autorității publice județene, Partidul 

Național Liberal - Filiala Dolj, prin adresa înregistrată sub nr.19953/16.07.2020,  ne 

face cunoscut că următorul consilier supleant pe lista Partidului Național Liberal 

Filiala Dolj pentru Consiliul Județean Dolj depusă la alegerile locale din 5 iunie 

2016, este domnul Anghel Ovidiu Petrișor.  

 După validarea mandatului de consilier județean, componența 

Comisiei „Studii, prognoze social-economice, buget finanțe, administrarea 



domeniului public și privat al județului Dolj” se completează cu domnul Anghel 

Ovidiu Petrișor.  

 Analizând această propunere și ținând cont de argumentele prezentate 

mai sus, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale și supunem spre dezbatere 

și aprobare proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean 

al domnului Anghel Ovidiu Petrișor. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 
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Nr. 20267/20.07.2020 

    VIZAT 

                    Director executiv 

 

                       Ovidiu Roșca 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

  asupra proiectului de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean 

al domnului Anghel Ovidiu Petrișor 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat 

proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului 

Anghel Ovidiu Petrișor, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: validarea mandatului de consilier județean al 

domnului Anghel Ovidiu Petrișor. 

 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în 

limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:  

prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 

aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile art. 100 alin. (33) din Legea  nr.115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 

privind Statutul aleșilor locali. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu au fost identificate. 

 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 

este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, 

raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm 

favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre 

în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute 

de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului 

ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul. 

 

        Avizat                                                                                                             Întocmit 

Șef serviciu juridic          Consilier Juridic 

         

   Daiana Stoica         Cristian Buzata 

 


