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COMISIA DE VALIDARE A MANDATELOR 

Nr……./……… 

 

 

 

                                       RAPORT 

     privind validarea mandatului unui supleant de pe lista Partidului  

             Naţional Liberal la alegerile locale din data de 5.06.2016 

 

 

        Comisia de validare , aleasă conform Hotărârii nr.33/23.06.2017 a 

Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei, intrunita in sedinta, a constatat 

urmatoarele: 

        Domnul Sin Ştefăniţă- Mădălin , consilier local al P.N.L., a demisionat 

din acest partid conform adresei nr. 426/11.09.2017 emisa de Partidul 

National Liberal , Filiala Teritoriala Prahova . 

        Prin Hotararea nr.50/28.11.2017, Consiliul Local al comunei Gura 

Vitioarei a constatat încetarea , prin demisie , a mandatului de consilier local 

al domnului Sin Ştefăniţă- Mădălin înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului si a declarat vacant locul de consilier local deţinut de acesta.  

        Ca urmare a vacantării unui loc de consilier local detinut de P.N.L. , se 

impune examinarea îndeplinirii cerintelor de eligibilitate de catre primul 

supleant de pe lista acestui partid la alegerile locale din data de 5.06.2016 , 

acesta fiind domnul Micu Constantin , domiciliat in comuna Gura Vitioarei , 

sat Gura Vitioarei , nr.123.  

        Comisia de validare , în urma analizei listei de candidaţi si a 

documentelor existente in prezentul dosar , constată urmatoarele :  

        Filiala Teritorială Prahova a Partidului Naţional Liberal confirma cu 

adresa nr.426 din 11.09.2017 apartenenţa politică la acest partid a domnului 

Micu Constantin, fiind îndeplinită cerinţa expres prevazuta de lege în acest 

sens. 

        Domnul Micu Constantin , următorul supleant pe lista Partidului 

Naţional Liberal la alegerile locale din data de 5.06.2016 , îndeplineşte 

condiţiile de eligibilitate prevăzute de art. 30 alin.6 din legea nr. 215/2001, 

legea administraţiei publice locale, republicată , cu modificările si 

completările ulterioare . 

       În raport de cele prezentate , comisia de validare propune : 



       Validarea mandatului de consilier local al domnului Micu Constantin , 

supleant pe lista Partidului Naţional Liberal –Filiala Teritorială Prahova. 

 

 

                                           Comisia de validare : 

                                           

                  Brăgea Constantin - presedinte ........... 

                  Iosif Elena –Domnica - secretar ............. 

                  Radu Ion - membru .............. 

                  Stănescu Gheorghe - membru ............. 

                                   Nicolae Vasile – membru……….. 


