
                         R O M Â N I A 
                  JUDEŢUL  VRANCEA 
CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  VIDRA 
 
 

H O T Ă R Â R E A     nr. 29    
din 20 iulie 2017 

 

      privind: - validarea  mandatului  unui  consilier  local   din  lista  de supleanţi a    
PSD 
              Consiliul  local  al  comunei  Vidra, judeţul  Vrancea, întrunit  în  şedinţa  ordinară  
astăzi 20.07.2017  ; 

                - văzând: 
             -  proiectul  de hotărâre  initiat  de primarul  comunei  privind  propunerea   de 
validare a mandatului  unui  consilier  local   din  lista  de supleanti a PSD de la alegerile 
locale din iunie 2016, urmare  a vacantării  acestui  mandat prin demisie ,  proiect  insoţit  
de raportul  de specialitate  din partea  secretarului  comunei,  precum  şi  avizul  
favorabil  al  comisiilor  de specialitate  ale  consiliului  local; 
               - adresa nr. 130/18.07.2017 înregistrată sub nr. 5644/18.07.2017 prin care 
Organizaţia Judeţeană Vrancea a PSD face cunoscut ca următorul supleant de  pe lista 
acestui partid de la alegerile locale din iunie 2016 este  dl. Micu Ioan; 
                -   raportul  comisiei  de validare privind  constatarea  legalitaţii  validării  
mandatului de consilier  local  din lista   de supleanti  a PSD  in persoana  dl. Micu Ioan, 
prin   indeplinirea  prevederilor legale in acest scop;   
 
                  - avand   in  vedere  prevederile : 
                              - HCL nr.28 din 20.07.2017  prin care se ia act de incetarea 
mandatului   de consilier local inainte de expirarea duratei normale    a acestuia    in 
cazul   dl. Neguţ Săndel si declararea ca vacant a mandatului 
         - art 6 alin. (2) , art. 10 si 12 din  Legea  393/2004, privind   statutul  
alesilor  locali, cu modificarile si completarile ulterioare; 
                              - art. 100 alin (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor   
administraţiei  publice  locale, pentru modificarea Legii 215/2001, precum si pentru 
modificarea Legii 393/2004; 
                              - art. 36  alin. (1)  si (9), ale  art. 45  alin. (1) si (6), precum si ale art. 
117 lit. ”a” si „e”din  Legea  nr. 215/ 2001,  republicata, cu  modificarile   si  completarile  
ulterioare; 
                      In temeiul  dispozitiilor  art. 115 alin. (1) , lit. ”b” din Legea  administratiei  
publice  locale, nr.215/2001, republicata, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 –   Validarea  mandatului     de  consilier  local a  dl. MICU IOAN, din lista  
de supleanţi   a PSD. 
               Art. 2 – Comisia de specialitate    pentru   administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor se completeaza cu dl. Micu 
Ioan. 
      Art. 3 -  Comunicarea    prezentei     hotărâri    către   factorii  interesaţi    prin  
grija  dnei. Mioara Tofan   - secretarul  comunei. 
                Art. 4  - Aducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri revine, potrivit dispoziţiilor 
legale, primarului comunei, prin factorii responsabili de la nivelul acestei autorităţi a 
administraţiei publice locale, respectiv secretarul comunei.   
 
 
 PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                         -  Contrasemnează  
                     Consilier                                                             SECRETARUL  COMUNEI  VIDRA 
 

      PANTAZICĂ SIMION                                                               Mioara Tofan 
 

 

 



 

                            R O M Â N I A 
                     JUDEŢUL  VRANCEA 
                        COMUNA  VIDRA 
                                PRIMAR  
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind propunerea de validare a mandatului unui consilier local  
de pe lista de supleanti a  PSD 

 

 
 
                              Domnilor consilieri, 
 

                              Potrivit hotărârii anterioare, Consiliul local a luat act de demisia 

dlui. Neguţ Săndel din calitatea de consilier local şi devenirea vacantă a acestui post.  Se 

impune validarea mandatului unui consilier local de pe lista de supleanti a PSD, iar 

potrivit adresei nr. 130/18.07.2017 a Organizatiei Judetene Vrancea a PSD, următorul 

supleant pentru care se acordă sprijin politic, este dl.   MICU IOAN ceea ce presupune 

derularea operaţiunilor administrative pentru finalizarea acestei proceduri. 

                         Pentru respectarea cadrului legal, urmează ca membrii Comisiei de 

validare să procedeze la verificarea documentelor respective şi să facă propuneri, iar 

pentru intrarea în legalitate, am iniţiat şi un  proiect de hotărâre pe care îl supun spre 

adoptare plenului şedinţei de astăzi. 

 

 
 

P R I M A R, 
 

PINTILIE SILVIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             R O M Â N I A 
        JUDEŢUL  VRANCEA 
PRIMĂRIA  COMUNEI  VIDRA  

- S E C R E T A R  - 
         Nr. 5644 din  18.07.2017 
 
 
 

RAPORT  DE   SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind propunerea de validare a mandatului unui consilier local  
de pe lista de supleanti a  PSD 

       
 
              In  atentia  d-lui.  Primar, 
 
 

          Subsemnata, Mioara Tofan,  secretarul  comunei  Vidra, supun  atentiei  dvs.     

următoarele: 

-  la data de 12 iunie 2017 a fost  inregistrata la registratura UAT Vidra, sub nr. 4586 , 

demisia dl. Neguţ Săndel din funcţia de consilier local.   

-  potrivit dispozitiilor art. 10  si  12  din  Legea  nr. 393/2004 privind Statutul  alesilor  

locali, cu  modificarile   si  completarile ulterioare,  Consiliului  local  al  comunei  Vidra  , 

va lua  act   de incetarea   mandatului  de consilier  local  inainte  de expirarea duratei 

normale a acestuia  cazul  dl. Neguţ Săndel,    ales  consilier  local de pe lista  de 

candidati  a  PSD la alegerile locale din iunie 2016,  iar prin demisie, acest  mandat 

devenind  vacant   ; 

- potrivit  adresei  nr. 130/18.07.2017, Organizatia   Judeteana  Vrancea  a PSD ne  

comunică faptul   că următorul  din lista  de supleanţi  a acestui  partid  este  dl. MICU 

IOAN,  care  întruneşte condiţiile de eligibilitate prevazute de lege. 

În baza prevederilor  

  - art 6 alin. (2) , art. 10 si 12 din  Legea  393/2004, privind   statutul  alesilor  locali, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

    - art. 100 alin (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor   administraţiei  

publice  locale, pentru modificarea Legii 215/2001, precum si pentru modificarea Legii 

393/2004; 

, se  impune  derularea  operatiunilor  tehnice  din  partea comisiei  de validare  in  

vederea  elaborarii   propunerii  privind  validarea  acestui  mandat  de consilier local  in  

scopul  ocuparii  postului  vacant,  în  care  scop  propun  iniţierea unui  proiect  de 

hotărâre  în acest scop. 

 
 

SECRETARUL  COMUNEI, 
 

Mioara Tofan 
 

 



                      R O M Â N I A                                                                        
                 JUDEŢUL VRANCEA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA 
                - Comisia de validare –      
                       20.07.2017                                      
 
                                                      RAPORT DE VALIDARE 
                      a mandatului unui consilier local din lista de supleanţi a  PSD 
 
             Comisia de validare a Consiliului local al comunei Vidra, judetul Vrancea, aleasă prin 

HCL nr.1 din 23 iunie 2017, formată din : Isac Costel, Tarba Lilica-Liliana si Moroşanu Daniel, in 

indeplinirea atributiilor legale, a luat cunştinta de proiectul de hotărâre, iniţiat de primarul comunei 

privind necesitatea validarii mandatului unui consilier local de pe lista de supleanţi a PSD, pe 

postul ramas vacant ca urmare a încetării mandatului de consilier local înainte de expirarea 

duratei normale a acestuia, prin demisie, în cazul dlui. Neguţ Săndel, a procedat la efectuarea 

operatiunilor tehnice necesare, ocazie cu care a constatat: 

- dl. Neguţ Săndel consilier local ales la alegerile locale din iunie 2016 de pe lista de candidati a 

PSD a demisionat din acest post, situatie de care s-a luat cunostinta chiar in aceasta sedinta, 

postul devenind astfel vacant, urmand sa fie ocupat de urmatorul supleant din lista de candidati a 

aceluiasi partid; 

- cu adresa nr. 130 din 19.07.2017, Organizatia Judeteana Vrancea a PSD  propune ca  acest  

post vacant,  de consilier local,  sa fie ocupat de catre dl Micu Ioan, primul supleant de pe lista de 

candidati a PSD si considerat ca intruneste conditiile de eligibilitate prevazute de lege. 

              Prin grija dnei Mioara Tofan, secretarul comunei, s-au pus la dispozitia Comisiei de 

validare urmatoarele documente: 

- Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor   administraţiei  publice  locale, pentru 

modificarea Legii 215/2001, precum si pentru modificarea Legii 393/2004; 

- dosarul cu documentele de la alegerile locale din iunie 2016, respectiv lista nominala a 

candidatilor PSD unde, este identificat  dl Micu Ioan, cu domiciliul in comuna Vidra, satul Vidra, 

potrivit celor precizate in adresa Organizatiei Judetene a PSD. 

              Pe baza documentelor prezentate mai sus, Comisia de validare stabileste: 

- dl. Neguţ Săndel, consilier local ales de pe lista de candidati a PSD a demisionat din acest post, 

pentru motive personale nenominalizate, mandatul de consilier local devenind astfel vacant si 

care apartine PSD; 

- urmatorul supleant de pe lista PSD, este dl Micu Ioan, aspect confirmat si de Organizatia 

Judeteana Vrancea a acestui partid, fiind indeplinite astfel conditiile impuse de  Legea nr. 

115/2015; 

- dl. Micu Ioan si-a dat acordul  scris privind acceptarea validarii mandatului sau pentru consilier  

local; 

- nu s-au constatat situatii de incompatibilitate cu privire la susnumit pentru acest post. 

             Fata de cele de mai sus, Comisia de validare, cu unanimitate de voturi, propune 

validarea mandatului de consilier local a dl. MICU IOAN, cu data prezentului raport, fiind 

indeplinite toate conditiile legale in acest scop, raportul de fata fiind definitoriu pentru 

adoptarea proiectului de hotarare initiat de primarul comunei. 

 

COMISIA DE VALIDARE, 

 
 
1. Isac Costel                 2. Tarba Lilica Liliana                           3. Moroşanu Daniel 
 
---------------------------             -----------------------------------                         ----------------------------------- 


