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                                      RAPORT 

  privind modificarea componenţei comisiei de validare a mandatelor 

 
 
         Prin Hotărârea nr.33/23.06.2016 adoptata de catre Consiliul Local 
Gura Vitioarei a fost aleasă comisia de validare a mandatelor , formată din  
preşedinte Brăgea Constantin , secretar Iosif  Elena –Domnica şi membrii 
Radu Ion , Stănescu Gheorghe ,Nicolae Vasile. 
         Prin Ordinele nr.232 şi nr.233/29.10.2018, Prefectul judetului Prahova 
a constatat încetarea de drept a mandatelor  a doi consilieri locali care fac 
parte din comisia de validare a mandatelor, şi anume domnii Bragea 
Constantin şi Radu Ion, 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 . 
         În consecinţă , pentru validarea mandatelor celor patru consilieri locali 
ai Partidului Naţional Liberal – Filiala Judeţeană Prahova , supleanţi la 
alegerile locale din 5.06.2018 pe lista de candidaţi ai partidului si membrii ai 
partidului , este necesară modificarea şi completarea componenţei comisiei 
de validare a mandatelor din cadrul Consiliului local. 
        În conformitate cu prevederile art.4- art.6 din O.G. nr. 35din 30ianuarie 
2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
consiliilor locale , comisia de validare trebuie sa fie alcatuita din 3-5 
consilieri locali. Numarul membrilor comisiei se stabileste prin vot deschis, 
la propunerea presedintelui de varsta , iar comisia este aleasa pe intreaga 
durata a mandatului. Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se 
face de catre grupurile de consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2) , iar 
numărul de locuri cuvenite fiecarui grup se determina in functie de numarul 
de mandate obtinute de grupul in cauză.  
    Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un 
preşedinte si un secretar, cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti 
la sedinta . 
 



        Având în vedere aceste considerente , vă solicităm să faceţi propuneri 
de înlocuire a celor doi membri mai sus –menţionaţi cu alţi domni consilieri 
locali , cu respectarea prevederilor legale menţionate. 
        Ţinând cont de prevederile art.36 alin.1 din legea nr. 215/2001, legea 
administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si completarile 
ulterioare , precum şi de prevederile supunem aprobarii dvs. acest proiect de 
hotărâre. 
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