PROIECT
Nr. 95 din 16.07.2020

HOTĂRÂRE
privind validarea alegerii domnului Lazarovici Cristian-Laurențiu
în calitate de consilier judeţean
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de ___ 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 CristianLaurențiu,
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. 311 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. 311 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Costică Macaleţi

Botoşani,
Nr. ______ din ________2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel Stelică Bejenariu

Nr. 9457 din 16.07.2020

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind validarea alegerii domnului
Lazarovici Cristian-Laurențiu în calitate de consilier judeţean.
Ca urmare a demisiei domnului Andrieș Valerian, Consiliul Judeţean Botoşani ia act de
încetarea mandatului de consilier judeţean și declară vacant locul acestuia.
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, prevede că în caz de
vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, 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.
Conform art. 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, până la data desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul
2020, pentru locurile de consilier judeţean a căror vacantare a fost constatată, prin hotărâre a
consiliului judeţean, comunicarea acestor acte administrative se realizează către consiliul judeţean în
vederea validării mandatului supleantului desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa
electorală respectivă, cu respectarea art. 30-34, 55, 551, 89, 90, 99 şi 991 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 90, coroborat cu art. 31 și art. 311, din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, Comisia de validare examinează
legalitatea alegerii fiecărui consilier judeţean şi propune consiliului validarea sau invalidarea
mandatelor. Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care
se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă
electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
Partidul Naţional Liberal – Filiala Teritorială Botoşani ne face cunoscut prin adresa nr. 101
din 07.07.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 9161 din 10.07.2020, că supleantul
pe lista de candidaţi al Partidului Naţional Liberal este domnul Lazarovici Cristian-Laurențiu,
membru al Partidului Naţional Liberal.
Faţă de cele prezentate, supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre iniţiat în acest
scop.

PREŞEDINTE,
Costică Macaleţi

DIRECŢIA JURIDICĂ,
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 9458 din 16.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Ca urmare a demisiei domnului Andrieș Valerian, Consiliul Judeţean Botoşani ia act de
încetarea mandatului de consilier judeţean și declară vacant locul acestuia.
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, prevede că în caz de
vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, 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.
În conformitate cu prevederile art. 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ, până la data desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice
locale din anul 2020, pentru locurile de consilier judeţean a căror vacantare a fost constatată, prin
hotărâre a consiliului judeţean, comunicarea acestor acte administrative se realizează către consiliul
judeţean în vederea validării mandatului supleantului desemnat de partidul politic, alianţa politică sau
alianţa electorală respectivă, cu respectarea art. 30-34, 55, 551, 89, 90, 99 şi 991 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform art. 90 coroborat cu art. 31 și art. 311, din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, Comisia de validare examinează legalitatea alegerii
fiecărui consilier judeţean şi propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor. Comisia de
validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea
condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată
în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Persoana al cărei
mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
Partidul Naţional Liberal – Filiala Teritorială Botoşani ne face cunoscut prin adresa nr. 101
din 07.07.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 9161 din 10.07.2020, că supleantul
pe lista de candidaţi al Partidului Naţional Liberal este domnul Lazarovici Cristian-Laurențiu,
membru al Partidului Naţional Liberal.
De asemenea se va completa Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi
protecţie socială, culte, activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, cu domnul
Lazarovici Cristian-Laurențiu.
Având în vedere aspectele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru
promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de
hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
Amalia Marian

