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R A P O R T
Intocmit de Comisia de validare 

astazi, 7 iulie 2016

Comisia de validare a consilierilor alesi in cadrul Consiliului Local Raciu in urma scrutinului din data de
05  iunie  2016,  constiutita  in  baza  HCL  Raciu  nr.  1  din  07.07.2016,  compusa  din:
presedinte_____________________,        secretar ___________________ si      membru___________________,
in  conformitate  cu  prevederile  art.  32  din  Legea  nr.  215/2001  R,  privind  administratia  publica  locala,  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare si  cu prevederile  HCL Raciu nr. 15 din 31.05.2005 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionarea Consiliului Local Raciu, intrunita astazi, 7 iulie 2016, in sedinta de
validare,  verificand  dosarele  si  procesele  verbale  privind  constatarea  rezultatelor  alegerilor  si  atribuirea
mandatelor pentru functia de consilier local, a constatat urmatoarele:   

Pentru  Consiliul  Local  al  Comunei  Raciu  au fost  depuse  53  de  candidaturi,  impartite  pe  formatiuni
politice, dupa cum urmeaza:

1. Partidul Social Democrat = 17;
2. Partidul Naţional Liberal = 17;
3. Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor = 6;
Pentru  alegerile  locale  din  05  iulie  2016,  au  fost  inscrisi  in  listele  electorale  2706  de  alegatori,

exprimandu-si  votul  pentru  functia  de  consilier  local  1662  de  alegatori.  Numarul  total  al  voturilor  valabil
exprimate a fost de 1561, inregistrandu-se 87 de voturi nule.

In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 R, privind administratia publica
locala, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului Prefectului nr. 92 din 23.03.2016, Consiliului
Local al Comunei Raciu îi revine un numar de 13 mandate de consilier.

In Circumscriptia Electorala nr. 66 – Raciu, pragul electoral a fost de 78 (5% din totalul voturilor valabil
exprimate).

Pe formatiuni politice, numarul voturilor valabil exprimate pentru functia de consilier local a fost, dupa
cum urmeaza:

1.Partidul Social Democrat = 1046;
2.Partidul Naţional Liberal = 457;

Pentru atribuirea mandatelor de consilier local s-a procedat astfel:
In prima etapa,  s-a repartizat  fiecarei  liste depusa de formatiunile politice care a intrunit  coeficientul

electoral,  atatea  mandate  de  cate  ori  coeficientul  electoral  se  include  in  numarul  total  al  voturilor  valabil
exprimate pentru lista de consilieri respectiva. Din acest calcul s-au repartizat in prima faza un numar de 12
mandate de consilier, astfel:

 1. Partidul Naţional Liberal = 3 mandate;
 2. Partidul Social Democrat = 9 mandate;

In etapa a doua s-a repartizat astfel:
1. Partidul Naţional Liberal             = 1 mandat;

Dl. Gradinaru Vasile, ales in functia de primar al comunei Raciu in urma scrutinului din 05.06.2016, si a
carui mandat a fost validat prin Sentința Civilă nr. ………din ……. iunie 2016 a Judecătoriei Târgoviște, a optat
in  scris  pentru  functia  de  primar,  conform art.  3,  alin.  3  din  Regulamentul  de  organizare  si  functionare  a
Consiliului Local Raciu, renuntand la functia de consilier local, locul sau in Consiliul Local Raciu fiind ocupat
de dl. Alexandru Costel, conform adresei nr. ………………din partea PSD Dambovita. 

In functie de profesie, componenta Consiliului Local al Comunei Raciu este urmatoarea: 3 profesori,   1
contabil,  1 manager,  1 maistru,  1 asistent  personal al  personanei cu handicap grav,  1 operator calculator,  1
operator RSVTI, 1 electromecanic, 1 tehnician proiectant electronica şi 1 tinichighiu auto. 

In functie de sex, componenta Consiliului Local al Comunei Raciu este urmatoarea: 11 barbati si 2 femei.



S-a constatat ca, in atribuirea mandatelor de consilier local pentru Consiliul Local al Comunei Raciu, s-au
respectat  prevederile  Legii  nr.  115/2015,  pentru  alegerea  autoritatilor  administratiei  publice  locale,  pentru
modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii
nr. 393/2004 privind Statutul alesilor local, cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care, Comisia
de validare propune Consiliului Local validarea mandatelor celor 13 consilieri locali, in ordine alfabetica, dupa
cum urmeaza:

Nr. 
crt.

Numele si prenumele consilierului Formatiunea politica din care face parte

1 Alexandru Costel PSD
2 Amuza Florin PSD
3 Bălașa Cristian PSD
4 Burtescu Aurică                    PNL
5 Dragomir Ruxanda Mădălina   -PSD PSD
6 Drăgan Gheorghe PNL
7 Ispas Cristian Dănuţ PSD
8 Marin Veronica PSD
9 Năstase Dumitru    PNL
10 Nicolae Ilie PNL
11 Preda Cristian Răzvan PSD
12 Stănilă Jan Marius PSD
13 Voicu Nicolae PSD

Observatii:
Drept pentru care s-a intocmit prezentul raport, in vederea elaborarii proiectului de hotarare de validare a

mandatelor de consilier local pentru consilierii alesi in urma scrutinului din data de 05 iunie 2013.
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