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                            RAPORT DE SPECIALITATE 

 
         La initierea proiectelor de hotarare privind validarea mandatelor de 
consilieri locali ale domnilor Irimia Gheorghe –Constantin, Iordan Vasile, 
Manole Nicolae şi Marin Marius – Adrian , am avut in vedere situatia ivita 
prin excluderea din Partidul Naţional Liberal a domnilor consilieri locali: 
Radu Ion, Micu Constantin , Brăgea Constantin şi Andreescu Mihai , în 
conformitate cu adresa nr. emisa de Organizaţia Judeţeană a P.N.L. Prahova. 
         În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit.h ind.1 din legea  
nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali , republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare , calitatea de consilier local încetează de drept , 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului , în caz de pierdere a 
calităţii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor 
nationale pe a carui listă a fost ales. 
         Prefectul a constatat încetarea de drept a mandatelor de consilier local 
a celor patru consilieri locali mai sus- menţionaţi şi a declarat vacante 
locurile acestora in Consiliul local , prin ordinele nr.232- nr.235/29.10.2018, 
emise în conformitate cu prevederile art.139 din legea nr.115/2015 privind 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale , pentru modificarea  Legii 
administratiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea si 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 
        Precizam ca in cazul incetarii mandatului de consilier local ca urmare a 
pierderii calitatii de membru al partidului politic pe a carui lista a fost ales , 
ordinul de prefect poate fi atacat de persoana interesată in instanta de 
contencios administrativ , in termen de 10 zile de la comunicare. 
        Conform adresei nr. 819/30.10.2018 emisa de Partidul National Liberal 
– Organizatia Prahova , următorii supleanţi pe lista de consilieri locali ai 
Partidul Naţional Liberal 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. 

        



        Tinand cont de prevederile legale mai sus- mentionate, supun aprobării 
dvs. proiectul de hotarare in forma redactată. 
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