
 
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TĂTĂRANU – JUDEŢUL VRANCEA 
 

PROCES – VERBAL, 
AL 

COMISIEI DE VALIDARE 
încheiat astazi, 25.06.2016 în prima şedinţă a comisiei de validare 

a Consiliului Local al Comunei Tătăranu, judeţul Vrancea nr. 3388/25.06.2016 
 
 
 

Astăzi 25.06.2016, comisia de validare aleasă în şedinţa de constituire a Consiliului Local 
Tătăranu, judeţul  Vrancea din data de 25.06.2016, s-a întrunit şi şi-a desemnat ca preşedinte pe 
doamna consilier Răducan Marcela - Cătălina, secretar pe doamna consilier Son Alexandru, şi 
membru pe domnul/doamna consilier Petrea Neculai. 
 
Comisia a procedat  în  conformitate  cu  prevederile art. 31 şi art. 33 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei  publice  locale, cu  modificările  şi  completările ulterioare şi prevederile art. 6 din  OG 
nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,  
la verificarea legalităţii alegerii fiecarui consilier.  
 
Astfel: 

• -Văzând Ordinul Prefectului Nr. 219/22.06.2016 privind convocarea consilierilor declaraţi 
aleşi pentru şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Tătăranu, judeţul Vrancea  

• Procesul - Verbal de constatare a rezultatului alegerilor  din 5 iunie 2016, conform căruia a 
fost stabilit numărul de mandate ce revine fiecărei formaţiuni politice; 

• Monitorul Oficial al României nr…………………………… 
 
Procedand la verificarea dosarelor consilierilor aleşi care cuprind urmatoarele documente mentionate 
la art. 47 alin. (3) şi (4), din Legea nr. 115/2015: 
- declaraţiile de acceptare a candidaturii;  
- declaraţiile de avere, declaraţiile de interese;  
- declaraţiile pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al 
acesteia, semnate şi datate de candidaţi; 
- copiile actelor de identitate ale consilierilor şi a supleanţilor 
 
  a constatat ca sunt îndeplinite condiţiile de validare a următorilor consilieri: 
 

Drept pentru care, Comisia propune validarea în şedinţa de constituire a Consiliului Local 
Tătăranu, judeţul  Vrancea, în ordine alfabetică, a consilierilor   menţionaţi în prezentul proces -
verbal. 

 
Semnează:  
Membrii Comisiei de validare  
1) Răducan Marcela – Cătălina – preşedinte                                    ___________________

    
2) Son Alexandru – secretar                                                             ____________________

    
3) Petrea Neculai       -membru                                                         ____________________ 

 
 
 
 



 
 
 

ANEXĂ 
 La  procesul – verbal 

 al comisiei de validare 
 
Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele  
consilierului local 

Formaţiunea politică  
din care face parte 

1 CRĂCIUN Ionel PNL 
2 DIMA Oana - Maria PSD 
3 DRAGOSTIN Ionel PNL 
4 FURTUNĂ Dan - Gabriel PSD 
5 JOGHIU Nicolae PNL 
6 MATEI Georgel PND 
7 NĂSTASE Traian UNPR 
8 PETREA Neculai PNL 
9 POPA Eugen - Vasile PNL 

10 RĂDUCAN Marcela - Cătălina PSD 
11 SON Alexandru UNPR 
12 TATU Alexandru PSD 
13 TĂRĂBOACĂ Nicolaie PSD 

 
 
 
 

 Semnează:  
Membrii Comisiei de validare, 
 1) Răducan Marcela – Cătălina – preşedinte                                    ___________________

    
2) Son Alexandru – secretar                                                             ____________________

    
3) Petrea Neculai       -membru                                                         ____________________ 

 
 


