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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
la proiectul de hotarare cu privire la validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al 

municipiului Alexandria. 
 

 Prin adresa nr. 1 din 04.12.2013, Alianta Pentru Teleorman aduce la cunostinta faptul ca 
dl. Florea Laurentiu, este urmatorul supleant pe lista APT la alegerile locale din iunie 2012, care 
urmeaza sa fie validat in functia de consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria , avand 
calitatea de membru al, Partidului Democrat Liberal, Organizatia Alexandria. 

In sedinta publica din data de 30.01.2014, Primarul municipiului Alexandria a initiat un 
proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al 
municipiului Alexandria conform prevederilor articolului 96, alin.(9) din Legea 67/2004 privind 
alegerile locale, cu modificarile si completarile ulterioare, care a fost respins de consilierii locali 
pe motiv ca dl Florea Laurentiu ar fi membru UNPR Teleorman.  

Dl Florea Laurentiu a atactat in instanta hotararea consilierilor locali de a-i invalida 
mandatul, a anulat masura invalidarii si totodata a obtinut obligarea de catre consilieri locali sa-i 
valideze mandatul, prin hotararea nr. 191/2014. 

Prin adresa nr. 57/15.04.2014, UNPR Teleorman comunica Consiliului local ca dl Florea 
Laurentiu nu a semnat o adeziune la respectivul partid. 

Conform Hotararii Civile nr. 191/2014 a Tribunalului Teleorman dl. Florea Laurentiu 
indeplineste conditiile prevazute de articolul 96, alin.(9) din Legea 67/2004 privind alegerile 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, “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 …, pe listele cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor 
judeţene ale partidelor politice…, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv …’’ se 
impune validarea sa pe locul vacant. 
       Ca urmare in conformitate cu prevederile legale susmentionate precum si ale art 45, alin. (6) 
din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, initiem un proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului domnului consilier 
Florea Laurentiu in Consiliul local al municipiului Alexandria , proiect de hotarare care 
impreuna ca intreaga documentatie , va fi suspus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al 
municipiului Alexandria. 
 
CONSILIERI LOCALI: 
                             1.POPESCU DUMITRU DAN _______________ 
                                        2.STREINU MARIUS               _______________ 
                                        3.NEACSU IONUT                   _______________ 
  

 


