ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA Nr. 25/2018
privind validarea mandatului unui consilier local

având în vedere:
- adresa nr. 375/22.06.2018 a Organizatiei Judetene Vaslui a Partidului National
Liberal, inregistrata la Primaria comunei Rebricea sub nr. 3455/26.06.2018;
- raportul comisiei de validare care a examinat legalitatea alegerii unui consilier
local si a propus validarea mandatului domnului Gavril Niculai, membru supleant pe lista
Partidului National Liberal, expunerea de motive a primarului comunei Rebricea, raportul
compartimentului de specialitate si raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
în temeiul art. 31 alin. (3), art. 311 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se valideaza mandatul de consilier local al domnului Gavril Niculai, ales la
data de 05.06.2016, supleant pe lista Partidului National Liberal, ca urmare a incetarii de
drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului Zaharia Nicolae.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios
administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de
la comunicare.

Rebricea, 13 iulie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Zaharia Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
p.Onu Alina - Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL

JURĂMÂNT
Subsemnatul, UNCROP CONSTANTIN, consilier în
cadrul Consiliului local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare, depun în faţa
Consiliului local următorul jurământ:

”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu
bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea
pentru binele locuitorilor comunei Rebricea. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!”

Data, 31 mai 2018

PREŞEDINTE DE SEDINTA,
________________________

CONSILIER,
_______________

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
SECRETAR

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local
Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Rebricea are la baza prevederile
art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
conform caruia, „Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în
listele respective. 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 sau
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat
supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau
ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din
partidul politic respectiv sau din organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.”
De asemenea, conform adresei cu nr. 375 din 22.06.2018 a Partidului National
Liberal, se confirma in scris ca domnul Gavril Niculai este membru al partidului respectiv
si indeplineste conditiile pentru a fi validata in calitatea de consilier local in Consiliul local
al comunei Rebricea, precum si raportul comisiei de validare care a examinat legalitatea
alegerii unui consilier local si a propus validarea mandatului domnului Gavril Niculai,
membru supleant pe lista Partidul National Liberal.
Din aceste considerente, cu indeplinirea conditiilor de legalitate prevazute de art. 31
alin. (3), art. 311 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, propun adoptarea
proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi, in forma prezentata de initiator.
27 iunie 2018
SECRETAR,
p. Onu Alina – Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE VALIDARE

RAPORT
privind verificarea legalitatii alegerii unui consilier local în cadrul
Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui
Comisia de validare a Consiliului local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui, având în
componenţă pe domnii:
1. Dl. Morariu Ionel, presedinte, din partea Partidului Social Democrat.
2. Dl. Vatavu Titi, secretar, din partea Partidului Social Democrat.
3. Dl. Robac Florin din partea Partidului Social Democrat.
4. Dl. Nantu Costel din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților.
5. Dl. Zaharia Ionel din partea Partidului National Liberal.
În temeiul art. 31 alin. (3) - (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare şi ale art. 100 alin. (33) din
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, procedând la examinarea
legalităţii alegerii consilierului Gavril Niculai, ales la data de 05 iunie 2016, din partea
Partidului National Liberal, constată că nu este incompatibilitate sau încălcarea condiţiilor
de eligibilitate şi nici fraudă electorală, constatându-se că urmează, în ordinea imediat
următoare, pe lista partidului din care face parte, existând confirmarea în scris, sub
semnătura conducerii judeţene a partidului politic că supleantul face parte din partidul
politic respectiv.
Având în vedere aceste constatări, propunem Consiliului local al comunei Rebricea,
adoptarea hotărârii privind validarea consilierului GAVRIL NICULAI.
Rebricea, 04 iulie 2018
COMISIA DE VALIDARE:

Domnul Morariu Ionel ____________________
Domnul Vatavu Titi ______________________
Domnul Robac Florin ____________________
Domnul Nantu Costel ____________________
Domnul Zaharia Ionel ____________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am initiat proiectul de hotarare motivat de prevederile art. 100 alin. (33) din Legea
nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, conform caruia, „Candidaţii înscrişi în
liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. 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 sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub
semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din
organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.”
Prin Hotararea Consiliului local al comunei Rebricea nr. 24/2018 s-a luat act de
incetarea de drept a calitatii de consilier local, a domnului Zaharia Nicolae, inscris pe lista
Partidului National Liberal, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a
lipsei nemotivate de la mai mult de trei sedinte ordinare consecutive ale consiliului local si sa declarat vacant locul de consilier local detinut de acesta.
Prin adresa Partidului National Liberal cu nr. 375 din 22.06.2018, se confirma în scris
ca domnul Gavril Niculai este membru PNL si supleant pe lista electorala la alegerile locale
din 2016, motiv pentru care se propune validarea, in functia de consilier local pe locul care a
fost declarat vacant.
In conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, conform
caruia „Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau
invalidării nu participă la vot” si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, propun adoptarea
prezentului proiect de hotarare, in forma prezentata.
27 iunie 2018
P R I M A R,

Ing. Radu Valerică

