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                                      RAPORT 
      privind validarea mandatelor unor supleanţi de pe lista Partidului  
           Naţional Liberal la alegerile locale din data de 5.06.2016 
 
 
           Comisia de validare , aleasa conform Hotărârii nr.33/23.06.2016   
adoptata de catre Consiliul Local Gura Vitioarei, intrunita in sedinta a 
constatat urmatoarele: 
           Domnii Andreescu Mihai , Radu Ion ,Micu Constantin şi Brăgea 
Constantin, consilieri locali au fost excluşi din Partidul Naţional Liberal in 
data de 21.09.2018 , prin adresa nr.816/22.10.2018. 
           Prin Ordinele de la nr.232 la nr.235/29.10.2018, Prefectul judetului 
Prahova a constatat încetarea de drept a mandatelor de consilieri locali ale 
sus-numiţilor , înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier 
local si a declarat vacante locurile de consilier local deţinute de aceştia in 
Consiliul Local Gura Vitioarei.  
          Ca urmare a vacantării locurilor de consilier local detinute de Partidul 
Naţional Liberal – Organizatia Prahova , următorii supleanţi pe lista de 
consilieri locali ai Partidului Naţional Liberal Prahova la alegerile locale din 
data de 5.06.2016 , sunt domnii : 

-  Irimia Gheorghe –Constantin , cu domiciliul in sat Fundeni , nr.163 , 
- Iordan Vasile , cu domiciliul în sat Gura Vitioarei , nr.579 , 
- Manole Nicolae , cu domiciliul in sat Bughea de Jos , nr.86 B, 
- Marin Marius –Adrian , cu domiciliul în sat Gura Vitioarei , nr.77, 

 membri ai partidului respectiv. 
          În acest caz , se impune examinarea indeplinirii cerintelor de 
eligibilitate de catre supleanţii de pe lista acestui partid la alegerile locale din 
data de 5.06.2016.   
          Comisia de validare , în urma analizei listei de candidaţi si a 
documentelor existente in prezentul dosar , constată urmatoarele :  
          Filiala Teritoriala Prahova a Partidului Naţional Liberal confirma cu 
adresa nr.819/30.10.2018 apartenenta politica la acest partid a domnilor 
Irimia Gheorghe –Constantin ,Iordan Vasile, Manole Nicolae si Marin 



Marius Adrian, fiind indeplinita cerinta expres prevazuta de lege in acest 
sens. 
          Supleanţii pe lista Partidului Naţional Liberal la alegerile locale din 
data de 5.06.2016 , îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevazute de art.31 
alin. 3- 5 din legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare . 
         În raport de cele prezentate , comisia de validare propune : 
         Validarea mandatelor de consilieri locali ai domnilor Irimia Gheorghe 
–Constantin ,Iordan Vasile , Manole Nicolae şi Marin Marius -Adrian , 
primii supleanţi pe lista Partidului Naţional Liberal – Organizaţia Prahova .  
 
 
                                     
                                Comisia de validare a mandatelor : 
                                   
                                
     Preşedinte                                                                        Secretar  
                                                                                      Iosif Elena -Domnica 
    ……………..                                                                   …………… 
                                  
 
                                                       Membri : 
 
                                                    ………   -  ……… 
                                                   Stănescu Gheorghe-  ………. 
                                                   Nicolae Vasile - ………. 
          


