ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE
privind validarea unor mandate de consilier județean

Având în vedere :
- Raportul Comisiei de validare privind validarea unor mandate de consilier
județean;
- Prevederile art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2004 pentru alegerea
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației
publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali;
- Adresa Organizației județene Prahova a Partidului Social Democrat nr.
031/16.03.2017 prin care se aduce la cunoștință că primii supleanți de pe lista acestui
partid la alegerile din 5 iunie 2016, domnii Niță Cătălin Răzvan și Stoian Sorin
George și doamna Ardeleanu Georgiana Anca, sunt membri ai partidului;
- În temeiul prevederilor art. 33, art. 90 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
Consiliul județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se validează mandatele de consilier județean ale primilor supleanți de pe
lista de candidați a Partidului Social Democrat la alegerile locale din 5 iunie 2016,
după cum urmează:
- Niță Cătălin Răzvan - Partidul Social Democrat;
- Stoian Sorin George - Partidul Social Democrat;
- Ardeleanu Georgiana Anca - Partidul Social Democrat.
Art.2. Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.

PREȘEDINTE,
Bogdan Andrei Toader

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploiești, 17 mar 2017
Nr. 030

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
COMISIA DE VALIDARE

R A P O R T
privind validarea unor mandate de consilier județean
Comisia de validare, aleasă conform hotărârii nr. 91 din 29 iunie 2016 a
Consiliului județean Prahova, întrunită în ședință a constatat următoarele:
Prin hotărâri ale Consiliului județean s-a luat act de încetarea, prin demisie, a
mandatului de consilier județean al doamnelor Moagher Laura Mihaela și Ionescu
Fabioara și a domnului Nicolae Andrei. Ca urmare a vacantării a trei locuri de
consilier județean, deținute de Partidul Social Democrat, se impune examinarea
îndeplinirii cerințelor de eligibilitate de către primii supleanți de pe lista acestui
partid la alegerile pentru Consiliul Județean din 5 iunie 2016.
Organizația Județeană Prahova a Partidului Social Democrat confirmă cu
adresa nr. 031/16.03.2017 apartenența politică la acest partid a domnilor Niță Cătălin
Răzvan și Stoian Sorin George și a doamnei Ardeleanu Georgiana Anca, primii trei
supleanți, fiind îndeplinită astfel cerința expres prevăzută de lege în acest sens.
Ca urmare a examinării realizate, Comisia de validare a constatat că domnii
Niță Cătălin Răzvan și Stoian Sorin George și doamna Ardeleanu Georgiana Anca
îndeplinesc și celelalte condiții de eligibilitate prevăzute de lege.
În raport de cele prezentate, comisia de validare propune:
- Validarea mandatelor de consilier județean ale domnilor Niță Cătălin Răzvan
și Stoian Sorin George și al doamnei Ardeleanu Georgiana Anca, primii trei supleanți
pe lista Partidului Social Democrat.

COMISIA DE VALIDARE
Enescu Rareș Dan

_____________________

Ionică Eugen

_____________________

Pințoiu Toma

_____________________

Tomoșoiu Adrian

_____________________

