ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind validarea unui mandat de consilier judeţean
Având în vedere :
- Raportul Comisiei de validare privind validarea unui mandat de consilier
judeţean;
- Adresa nr. 11/10.03.2015 a Partidului Naţional Liberal – Organiza ția Prahova
(rezultat din fuziunea prin contopire dintre Partidului Democrat Liberal și Partidul
Național Liberal), înregistrată la Consiliul judeţean Prahova la nr. 4557/11.03.2015,
prin care se atestă faptul că domnul Nică Remus - Iustin este membru al partidului
respectiv;
- Prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 14/2003, a partidelor politice,
republicată, cu modificările și completarile ulterioare;
- În temeiul prevederilor art. 33, art. 89 2 alin. 3-5, 90 şi 97 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Nică Remus Iustin, primul supleant pe lista de candidaţi a Partidului Democrat Liberal la alegerile
locale pentru Consiliul judeţean Prahova din 10 iunie 2012.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel

Ploieşti, 19 mar 2015
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMISIA DE VALIDARE
R A P O R T
privind validarea unui mandat de consilier judeţean
Comisia de validare, aleasă conform hotărârii nr. 89 din 30 iunie 2012 a
Consiliului judeţean Prahova, modificată prin hotărârea nr. 3/2013, întrunită în
şedinţă a constatat următoarele:
Prin hotărârea Consiliului judeţean nr. 12/2015 s-a luat act de încetarea de drept,
ca urmare a stabilirii stării de incompatibilitate, a mandatului de consilier judeţean al
domnului Cord Ovidiu.
Domnul Nică Remus – Iustin este primul supleant pe lista de candidaţi a
Partidului Democrat Liberal la alegerile locale pentru Consiliul judeţean Prahova din
10 iunie 2012.
Prin Sentinţa Civilă nr.1127/ 06.10.2014, definitivă, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 26874/3/2014, s-a admis cererea privind
constatarea fuziunii prin contopire dintre Partidul Democrat Liberal şi Partidul
Naţional Liberal si s-a dispus înregistrarea în registrul special a noii formaţiuni politice
rezultate din fuziunea prin contopire, purtând denumirea Partidul Naţional Liberal.
În conformitate cu prevederile art. 40 alin 1 din Legea nr. 14/2003 a partidelor
politice, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, î n urma fuziunii prin
contopire a unor partide politice rezultă un partid politic nou, care se subrogă în
drepturile şi obligaţiile partidelor politice care au fuzionat.
Cu adresa nr. 11/10.03.2015 Partidul Naţional Liberal – Organiza ția Prahova
înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova la 4557/11.03.2015, confirmă apartenenţa
primului supleant, domnul Nică Remus - Iustin, la partidul respectiv, fiind îndeplinită
astfel una din condiţiile de eligibilitate expres prevăzută de lege.
Din analiza efectuată, rezultă că domnul Nică Remus - Iustin îndeplineşte şi
celelalte condiţii de eligibilitate prevăzute de lege.
În aceste condiţii, Comisia propune validarea mandatului de consilier judeţean al
domnului Nică Remus - Iustin.
COMISIA DE VALIDARE
Enescu Rareş Dan
Vasile Viorica
Niţă Cătălin Răzvan
Dosaru Elena Iuliana
Cornea Dănuţ Marcel
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