Nr. 7321 din 10.04.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 149/28 iunie 2016

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.149 din 28 iunie 2016 a fost constituită
Comisia de validare a mandatelor de consilier județean având în componență un număr de trei
membrii. Un membru dl. Grim András președinte - ales pe lista de candidați a U.D.M.R., Dna
Tiron Ana-Maria – secretar – ales pe lista de candidați a P.S.D., respectiv dl. Foncea GheorgheDacian – membru- ales pe lista de candidați a P.N.L.
Ținând cont de rezultatele alegerilor din data de 05.06.2016 și atribuirea mandatelor de
consilier județean în Consiliul Județean Bihor, consemnate în Procesul – verbal privind
centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția
de consilier județean în Consiliul Județean Bihor, întocmit de Biroul de circumscripție județeană
nr. 5 Bihor,
Ținând cont de faptul că potrivit normelor legale comisia de validare poate fi alcătuită din 3
- 5 consilieri, respectiv de numărul mandatelor obținute de fiecare competitor electoral prezent în
Consiliul Județean Bihor, adică:
- P.N.L. - 17 mandate de consilier județean;
- PSD – ALDE - 11 mandate de consilier județean;
- U.D.M.R. – 7 mandate de consilier județean.
Luând în considerare numărul mandatelor pe fiecare grup de consilieri prezenți în Consiliul
Județean Bihor, precum și de numărul total de consilier județeni, adică 35, raportat la numărul de
mandate ca număr maxim în Comisia de validare adică 5 membrii, se configurează următoarea
repartizare de mandate:
- pt. un mandat în Comisia de validare este nevoie de 7 mandate ca rezultat al împărțirii
totalitatea mandatelor adică 35 la 5 ca și număr de referință.
- în prima fază de distribuirea a mandatelor grupul PNL cu 17 MANDATE : la 7
REZULTĂ 2 mandate în Comisia de validare, respectiv 3 mandate neutilizate.
- Grupul P.S.D. – ALDE cu 11 MANDATE : la 7 REZULTĂ 1 mandat în Comisia de
validare, respectiv 4 mandate neutilizate
- Grupul U.D.M.R. cu 7 MANDATE : la 7 REZULTĂ 1 mandat în Comisia de validare,
respectiv nici un mandat neutilizat.
Concluzionând conform celor de mai sus grupul P.N.L. a rămas cu 3 mandate neutilizate,
respectiv grupul P.S.D. – ALDE cu 4 mandate neutilizate la care se adaugă cei 7 mandate
epuizate de grupul UDMR rezultă 17 mandate – 14 mandate rămân 2 mandate.
La a II-a distribuire de mandate neatribuite conform calcului de mai sus prezentat în temeiul
actelor normative arătate rezultă în privința ultimului mandat neadjudecat următoarele:
-

Grupul P.N.L. – pt. 3 mandate;

-

P.S.D. – ALDE - pt. 4 mandate;

-

U.D.M.R. – pt. 0 mandate,

Final atribuire MANDATE ÎN Comisia de validare: P.N.L. – 2 MANDATE, P.S.D. – ALDE 2
MANDATE, UDMR 1 MANDAT.
Având în vedere prevederilor:
-

art. 31 al (2) respectiv al (3) a Legii 215/2001 Republicată, Legea administrației publice;

-

prevederile art. 4 al (1), (2), (3), art. 5 din OG nr. 35 din 30 ianuarie 2002,

Raportat la cele mai sus precizate,
În temeiul art. 97 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE
completarea numărul membrilor Comisiei de validare a mandatelor de consilier județean cu încă
două persoane ca și diferență de mandate de la 3 până la 5 mandate prin propunerile conforme
ale grupurilor politice prezente în Consiliul Județean Bihor astfel:
-

P.N.L. – dl. Foncea Gheorghe-Dacian – membru

-

PNL. – propunere pentru încă un mandat

-

P.S.D. – ALDE - dn. Dna Tiron Ana-Maria – membru, secretar comisie

-

P.S.D. – ALDE - propunere pentru încă un mandat

-

U.D.M.R.- dl. Grim András mebru - președinte.

În privința atribuțiilor Comisiei de validare prevăzute de actele normative menționate propunem
următoarea modificare de competență:
-

Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune
consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor în strictă concordanță cu legislația
expresă în vigoare.
PREȘEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
NR. 7329 din 10.04.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 149/28 iunie 2016

Potrivit art. 31 al (2) respectiv al (3) a Legii 215/2001 Republicată, Legea administrației
publice locale:
„(2)Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii
lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3 - 5 consilieri.
(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune
consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor”.
Ținând cont de prevederile art. 4 al (1), (2), (3), art.5 din OG Nr. 35 din 30 ianuarie
2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu
privire la modalitatea de determinare de către fiecare grup a mandatelor cuvenite în Comisia de
validare care stipulează:
- ART. 4 „La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis,
exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3 - 5 consilieri locali.
Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de
vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.
Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de
consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se
determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.
Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat
în hotărârea nr. 1.
ART. 5
Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un
secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 4 alin. (3)”.
Ținând cont de faptul în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016 s-a constituit noul
Consiliul Județean Bihor iar Comisia de validare se alegea prin vot deschis al majorității
consilierilor.

-

Având în vedere:
Expunerea de motive nr. 7321/10.04.2017 a Președintelui Consiliului Județean Bihor,

În temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

PROPUNEM
CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR
Adoptarea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 149/28 iunie
2016.

DIRECTOR GENERAL,
Sarkady Zsolt
„Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii
întocmitorul înscrisului”

ŞEF SERVICIU,
Mioara Derecichei
„Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea corectitudinea şi în solidar cu
legalitatea întocmirii acestui înscris oficial”

Nr. 7319 din 10.04.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 149/28 iunie 2016

-

-

-

Luând în considerare:
Expunerea de motive nr. 7321 din 10.04.2017 a Președintelui Consiliului Județean Bihor
prin care se propune modificarea și completarea componenței Comisiei de validare a
mandatelor de consilier județeni, respectiv cu privire la stabilirea exactă în conformitate
cu legislația aferentă a atribuțiilor acesteia;
Raportul de specialitate nr. 7329 din 10.04.2017 al Direcției Generale Administrație
Publică Locală - Serviciul Juridic Contencios;
Raportul de avizare al Comisiei juridice, dezvoltare regională și cooperare
transfrontalieră nr.________din________2017,
În temeiul:
art. 31 al (2) respectiv al (3) a Legii 215/2001 Republicată, Legea administrației publice
locale;
art. 4 al (1), (2), (3), art. 5 din OG nr. 35 din 30 ianuarie 2002, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
art. 91 al. (1) lit a.) din Legea nr. 215/20015 republicată cu modificări și completări
ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 91, 97 și art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se completează numărul membrilor Comisiei de validare a mandatelor de consilier
județean, ca urmare a organizării alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, având în
componență un număr de cinci membri.
Art. 2 Se aleg în calitate de membrii ai Comisiei de validare, constituit potrivit articolului
1 următorii consilieri județeni:
Dn./dl._________________________
Dn./dl._________________________
Art. 3 În urma completării numărului membrilor Comisiei de validare, constituit potrivit
articolului 1, se modifică corespunzător art.2 al Hotărârii nr.149/28.06.2016 cu privire la
componența acesteia și va fi următoarea:

1. DL. Grim András – președinte – membru ales pe lista candidaților U.D.M.R
2 .Dna. Tiron Ana-Maria – secretar - membru ales pe lista candidaților P.S.D.
3.Dn./dl……………………….- membru - ales pe lista candidaților P.S.D.
4. DL. Foncea Gheorghe-Dacian – membru - ales pe lista candidaților P.N.L.
5. Dn/Dl………………………………….. membru- ales pe lista candidaților P.N.L.
Art.4. Se modifică art. 4 al Hotărârii nr.149/28.06.2016 și va avea următorul cuprins:
Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local
validarea sau invalidarea mandatelor în strictă concordanță cu legislația expresă în vigoare.
Art.5. Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor prezenți.
Art.6. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Monitorul Oficial al Județului Bihor.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Compartimentului Relaţii cu Consilierii,
cu:
-

Instituția Prefectului – Județul Bihor;
Președintele Consiliului Județean Bihor;
Compartimentul Relații cu Consilierii din cadrul Consiliului Județean Bihor;
Persoanele nominalizate la art. 2 și art. 3.

PREȘEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR

