
 
                                                                                                                                                

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea alegerii domnului Lazarovici Cristian-Laurențiu 

în calitate de consilier judeţean 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 iulie 2020, 

urmare a încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Andrieș Valerian 

ca urmare a demisiei, şi a adresei nr. 101 din 07.07.2020 a Partidului Naţional Liberal – Filiala 

Teritorială Botoşani, prin care s-a propus validarea mandatului domnului Lazarovici Cristian-

Laurențiu, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 9457 din 

16.07.2020 privind validarea alegerii domnului Lazarovici Cristian-Laurențiu în calitate de consilier 

judeţean, precum şi completarea Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie 

socială, culte, activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

în baza Procesului verbal al Comisiei de validare privind validarea alegerii domnului 

Lazarovici Cristian-Laurențiu în calitatea de consilier judeţean, 

având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică 

Locală nr. 9458 din 16.07.2020, 

- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate, 

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

Administrativ, coroborat cu art. 90, art. 31 și art. 31
1
 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările ulterioare și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Lazarovici Cristian-Laurențiu 

supleant pe lista de candidaţi ai Partidului Naţional Liberal, la alegerile pentru Consiliul Judeţean 

Botoşani din data de 05 iunie 2016.  

Art. 2 Se modifică componenţa Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi 

protecţie socială, culte, activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, în sensul 

înlocuirii domnului Andrieș Valerian cu domnul Lazarovici Cristian-Laurențiu. 

Art. 3 Hotărârile Consiliului Judeţean Botoşani nr. 76 şi 79 din 26.06.2016 se modifică în 

mod corespunzător. 

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios 

administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la 

comunicare, în conformitate cu prevederile art. 31
1
 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările ulterioare.  
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