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PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 18 
privind validarea mandatului de consilier local  

al domnului TICANĂ CONSTANTIN-DANIEL 
 

Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 1745/14.05.2020 al Primarului Comunei Braniștea; 
- raportul Compartimentului de specialitate nr. 1746/14.05.2020; 
- avizul comisie de specialitate Buget-Finanțe din cadrul Consiliului Local Braniștea; 
- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 17/30.04.2020 privind încetarea mandatului de 

consilier local al domnului Ticană Nicolae și declararea locului vacant; 
- procesul-verbal al Comisiei de validare; 
- adresa Partidului Social Democrat nr. 49/12.05.2020 prin care se solicită validarea 

domnului Ticană Constantin-Daniel – înscris pe lista de supleanți a partidului la alegerile 
locale din 05.06.2016; 

- Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei 
Braniștea aprobat prin HCL nr. 14/30.04.2020; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. a, art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.  1  Se validează mandatul de consilier local al domnului TICANĂ CONSTANTIN-DANIEL, 
în cadrul Consiliului Local al Comunei Braniștea, înscris supleant pe lista de candidați a Partidului 
Social Democrat la alegerile locale din 05.06.2016. 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la Tribunalul Mehedinți, în 
termen de 5 zile de la adoptare sau, după caz, de la comunicare. 

 
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul General al Comunei Braniștea 

domnului Ticană Constantin-Daniel, Primarului Comunei Braniștea, Partidului Social Democrat – 
Organizația Județeană Mehedinți și Instituției Prefectului – Județul Mehedinți – în vederea 
exercitării controlului de legalitate și va fi afișată pe site-ul primăriei www.clbranistea.ro. 
 
 14.05.2020 
 

                                   Inițiator,                                                Avizat de legalitate 
                                    Primar,                                                            Secretar, 
                                    I. Marin                                                   Blăgniceanu Ionuț 
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REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre nr. 18 

privind validarea mandatului de consilier local  
al domnului TICANĂ CONSTANTIN-DANIEL 

 
 MARIN ION, Primarul Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 

- prevederile art. 136 alin. (1) coroborate cu cele ale alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa în promovarea unui proiect de hotărâre 
având ca obiect validarea mandatului de consilier local al domnului Ticană Constantin-
Daniel în cadrul Consiliului Local al Comunei Braniștea; 

- prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 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, în caz de vacanță a mandatului unui consilier local, supleantul va 
ocupa locul devenit vacant, în ordinea înscrierii în listă dacă, până la data validării 
mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidul din partea căruia a candidat supleantul 
confirmă în scris, sub semnătura conducerii, că supleantul face parte din partidul politic 
respectiv; 

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 17/30.04.2020 privind încetarea de drept a 
mandatului de consilier local al domnului Ticană Nicolae, prin care se declară vacant locul 
acesteia; 

- adresa Partidului Social Democrat nr. 49/12.05.2020, înregistrată la Consiliul Local 
Braniștea sub nr. 49/12.05.2020, prin care se solicită validarea mandatului domnului Ticană 
Constantin-Daniel, înscris pe lista de supleanți a partidului, pentru funcția de consilier local, 
la alegerile locale din 05.06.2016, 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al 
Comunei Braniște Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 
domnului Ticană Constantin-Daniel. 
 
 
 

Primar UAT Comuna Braniștea 
I. Marin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre nr. 18/14.05.2020 

privind validarea mandatului de consilier local  
al domnului TICANĂ CONSTANTIN-DANIEL 

 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 17 din 30.04.2020 s-a constatat încetarea 
mandatului de consilier local al domnului Ticană Nicolae și s-a declarat vacant mandatul de 
consilier local. 

Ținând cont de art. 100, alin. 33 din Legea nr. 115/2015 care prevede că: ”Candidații înscriși 
pe liste, care nu au fost aleși, sunt declarați supleanți în listele respective. În caz de vacanță a 
mandatelor consilierilor locali aleși pe listele de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite 
vacante, în ordinea în care sunt în liste, dacă până la data validării mandatului pentru ocuparea 
locului vacant partidele politica sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale din 
partea cărora au candidat supleanții fac parte din partidul politic respectiv sau din organizațiile 
cetățenilor aparținând minorităților naționale.”, Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 
Mehedinți confirmă prin adresa nr. 49/12.05.2020, înregistrată la Consiliul Local Braniștea sub nr. 
1728/13.05.2020, că următorul supleant pe listă este domnul Ticană Constantin-Daniel. 

În conformitate cu situația din listele depuse de Partidul Social Democrat, precum și de 
confirmarea scrisă a conducerii județene a partidului, propunem adoptarea proiectului de hotărâre 
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ticană Constantin-Daniel. 

 
 

 
Secretar General UAT Comuna Braniștea 

Blăgniceanu Ionuț 
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