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COMUNA IVEŞTI 
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H O T Ă R Â R E A  Nr. 9 
Din 19.02.2020 

 
Privind: validarea mandatului de consilier local pentru domnul Antohe Paul - Emil 

Inițiator: Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 878/14.02.2020 

  
Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

19.02.2020; 
 Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 878/14.02.2020; 
 Având în vedere Raportul de specialitate intocmit  de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub 
nr.6022/14.02.2020; 
 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5 pentru minorităţi, validare, juridică 
şi de disciplină; 
 Având în vedere adresa nr.19/19.02.2020, înregistrată de Partidul Social Democrat, 
Organizația Județeană Galați, prin care se solicită validarea mandatului domnului Antohe-
Stancu Paul - Emil, înscris pe lista de supleanţi a partidului, pentru funcţia de consilier local, la 
alegerile locale din 05.06.2016; 
 Având în vedere prevederile art.129 alin.(2), lit.„a” din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 
administrativ; 

Având în vedere 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.31 alin.(3) și alin.(5), art. 31^1 și art. 32  din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În baza art.139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.- Se validează mandatul de consilier local al domnului Antohe Paul - Emil, consilier 
supleant pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat, la alegerile locale din 5 iunie 2016. 
 
 Art.2.- Domnul Antohe Paul - Emil, consilier local validat în baza art.1 din prezenta, își 
va desfăşura activitatea în cadrul Comisiei nr.5, pentru minorităţi, validare, juridică şi de 
disciplină. 
 



Art.3.- Prezenta hotărâre de validare poate fi atacată de cei interesați la instanța de 
contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, de la comunicare și aducerea la cunoștință publică. 

 
Art.4.- Secretarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre celor 

interesați. 
 
 

  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Humă Mihai     Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 

 

 
Consilieri în funcţie: 16           Consilieri prezenţi:  14 

Număr voturi înregistrate: Pentru= 14 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 

 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Compartiment Administrator Public 
Nr. 6022 din 14.02.2020 
 
    RAPORT DE SPECIALITATE 
 
La proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul Antohe Paul - 
Emil 

 
 Prin proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator se propune validarea mandatului de 
consilier local pentru dl. Antohe Paul - Emil, consilier supleant pe lista de candidaţi ai  Partidului 
Social Democrat. 
 Proiectul de hotărâre este intocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale: 
- 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,  „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”. 
- art.31 alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare: „Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui 
consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.” 
- art. 31^1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare: „Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor 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”. 
- art. 32, potrivit căruia Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului 
local jurământul. 
 Organizația judeţeană Galați a Partidului Social Democrat a confirmat cu adresa înregistrată 
sub nr.19/10.02.2020, apartenenţa politică a d-lui Antohe Paul - Emil. 
 Validarea mandatului de consilier local se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor 
prezenţi, in baza prevederilor art.31 alin.(5) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciez oportunitatea proiectului de hotărâre 
prezentat de iniţiator pentru a fi dezbătut şi aprobat in ședința ordinară din luna februarie 2020. 
 
 

    ADMINISTRATOR PUBLIC,     
               Cons.jr.Băraru Oana-Giorgiana 



         
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr. 880 din 14.02.2020 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

La proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul Antohe 
Paul - Emil  

 

Prin adresa nr.19/10.02.2020, Organizația Județeană Galați a Partidului Social 
Democrat  a confirmat Consiliului local al comunei Ivești, calitatea de membru al P.S.D. a 
domnului Antohe Paul - Emil, fiind îndeplinite condițiile de eligibilitate pentru validarea 
mandatului de consilier local al acestuia. 

Având în vedere că prin Hotărârea nr.7/13.02.2020, s-a constatat încetarea de drept 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de consilier local pentru doamna 
Anghelescu Ștefănica şi a fost declarat vacant locul ocupat de aceasta în Consiliul Local al 
comunei Ivești, județul Galați. 

Față de cele prezentate, propun Consiliului local al comunei Iveşti validarea 
mandatului de consilier pentru domnul Antohe Paul - Emil, conform Legii nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare și propun ca acesta să fie membru in 
cadrul comisiei nr.5. 

Având in vedere dispozițiile 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,  „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”. 
 Este de competenţa Consiliului local, adoptarea proiectului de hotărâre prezentat. 
 
 
 
      P R I M A R , 
 
      Hamza Cornel 
 


