ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA CORNU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.2
privind validarea mandatelor consilierilor local aleşi la data de 5 iunie 2016
pentru Consiliul Local al comunei Cornu, judeţul Prahova

Consilierii declaraţi aleşi la scrutinul din 5 iunie 2016, întruniţi în şedinţa de constituire la 24 iunie
2016,
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile art. 31 alin. 3, alin. 4, alin. 5, art. 31^1 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu prevederile art. 6 şi 7, respectiv art.9 alin. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
luând act de:
a) procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 5 iunie 2016 în comuna Cornu şi
certificatele doveditoare ale alegerii consilierilor locali, emise de Preşedintele Biroului Electoral al
Circumscripţiei nr.43, ca urmare a alegerilor locale din 5 iunie 2016;
b) procesul-verbal al Comisiei de validare prin care se constată legalitatea alegerii consilierilor locali, fapt
pentru care au hotărât să propună validarea mandatelor tuturor consilierilor locali,
ţinând seama de rezultatul votului deschis, exprimat prin ridicare de mâini, pentru fiecare mandat
supus validării întrunindu-se majoritatea,

H O T Ă R Ă S C:
Art.1.- Se validează mandatele celor 13 consilieri locali aleşi la data de 5 iunie 2016, după cum urmează:
Nr. crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Numele şi prenumele consilierului
ALEXANDRU DAN
CÎRCIU ŞTEFAN NICOLAE
IANCU GABRIEL-LUIGI
IANCU MARIUS
IONESCU ANGELICA-ELENA
IONESCU BOGDAN-VASILE
ISAR SORIN
MANTA IOAN
SAVU NICOLAE
STOIAN NICOLETA
TUDOR NICOLAE
VOICA IULIAN
ZIDARU NICOLAE

Formaţiunea politică
P.N.L.
P.S.D.
P.N.L.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.
A.L.D.E.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.

Art.2.- Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la Tribunalul Prahova, în termen de 5 zile
de la adoptare, sau după caz de la comunicare.
Art.3.- Secretarul comunei Cornu comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTELE DE VÂRSTĂ,
Nicolae SAVU
Asistent 1,
Angelica-Elena IONESCU

Asistent 2,
Nicoleta STOIAN
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI CORNU,
Daniela IANCU

Cornu, 24 iunie 2016

Nr. 28

ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU
SECRETAR

AVIZ

Secretarul comunei Cornu;
Analizând proiectul de hotărâre cu privire la validarea mandatelor consilierilor aleşi la
data de 5 iunie 2016 pentru Consiliul Local al comunei Cornu, judeţul Prahova;
analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile art. 31 alin. 3, alin. 4, alin. 5, art. 31^1
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7, respectiv art.9 alin. 4 din Ordonanţa Guvernului nr.
35/2002, pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
luând act de:
a) procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 5 iunie 2016 în comuna
Cornu şi certificatele doveditoare ale alegerii consilierilor locali, emise de Preşedintele
Biroului Electoral al Circumscripţiei nr.43, ca urmare a alegerilor locale din 5 iunie 2016;
b) procesul-verbal al Comisiei de validare prin care se constată legalitatea alegerii
consilierilor locali, fapt pentru care au hotărât să propună validarea mandatelor tuturor
consilierilor locali,
ţinând seama de rezultatul votului deschis, exprimat prin ridicare de mâini, pentru fiecare
mandat supus validării întrunindu-se majoritatea,

În temeiul art. 117, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

AVIZEZ FAVORABIL
prezentul proiect de hotărâre.
Secretarul comunei Cornu,
Daniela IANCU

ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU

Comisia de Validare
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 24 iunie 2016, în prima şedinţă a Comisiei de validare a consilierilor aleşi la
alegerile din 5 iunie 2016;
Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al comunei Cornu a examinat, în conformitate cu
prevederile art.31(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, şi art.6 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului – cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare şi legalitatea alegerii
consilierilor. Au fost analizate următoarele documente puse la dispoziţie de către doamna Iancu Daniela,
secretarul comunei Cornu:
- listele candidaturilor definitive depuse de către formaţiunile politice : PSD, PNL şi ALDE pentru
alegerile locale din 5 iunie 2016;
- procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea
mandatelor pentru funcţia de consilier local în Consiliul Local al comunei Cornu, elaborat de Biroul
Electoral al Circumscripţiei nr.43;
- certificatele doveditoare ale alegerii consilierilor locali, emise de Preşedintele Biroului Electoral
al Circumscripţiei nr.43, ca urmare a alegerilor locale din 5 iunie 2016;
- declaraţia scrisă de către domnul Nanu Cornel, ales pentru funcţia de primar şi consilier local în
Consiliul Local al comunei Cornu în Circumscripţia Electorală nr. 43, prin care optează pentru funcţia de
primar, supleant pe lista PSD fiind domnul Isar Nicolae, care va ocupa locul vacant;
- declaraţia scrisă de către doamna Stoian Nicoleta, aleasă pentru funcţia de consilier local, care
optează pentru funcţia de consilier local şi renunţă la funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al SC
Utilităţi Apaserv SRL Cornu.
- Adresa transmisă de domnul Ionescu Bogdan-Vasile prin care comunică secretarului comunei
că nu poate participa la şedinţa de constituire fiind în deplasare în interesul serviciului;
- Adresele conducerii celor 3 formaţiuni politice PSD, PNL şi ALDE din care rezultă susţinerea
politică a candidaţilor declaraţi aleşi la alegerile din 5 iunie 2016, precum şi dovada înregistrării la AEP a
rapoartelor financiare prevăzute de Legea nr.334/2006.
Comisia a procedat la examinarea alegerii fiecărui consilier declarat ales şi a constatat că au fost
respectate condiţiile prevăzute de lege, privind alegerea acestora. Din examinarea documentelor se constată
că au fost respectate dispoziţiile legale, nu mai sunt cazuri de incompatibilitate, alegerea consilierilor nu s-a
făcut prin fraudă electorală şi nu s-au înregistrat încălcări ale legii privind alegerile locale.
Pe cale de consecinţă, comisia propune validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 5 iunie
2016, după cum urmează:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele consilierului

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ALEXANDRU DAN
CÎRCIU ŞTEFAN NICOLAE
IANCU GABRIEL-LUIGI
IANCU MARIUS
IONESCU ANGELICA-ELENA
IONESCU BOGDAN-VASILE
ISAR SORIN
MANTA IOAN
SAVU NICOLAE
STOIAN NICOLETA
TUDOR NICOLAE
VOICA IULIAN
ZIDARU NICOLAE

Comisia de validare:
Preşedinte, ________________
Secretar,__________________
Membru: _________________

Formaţiunea politică
P.N.L.
P.S.D.
P.N.L.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.
A.L.D.E.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.

