ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TIRGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Ungureanu Constantin
Avand in vedere:
Expunerea de motive nr. 3279/23.03.2017 a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei
Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, precum si raportul de specialitate al secretarului comunei, inregistrat
sub nr. 3278/23.03.2017, prin care se propune validarea mandatului de consilier local al comunei
Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, al d-lui Ungureanu Constantin;
Ținând seama de:
- Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2017 privind încetarea de drept, prin demisie, a
mandatului de consilier local al domnului Calin George, prin care se declară vacant locul acestuia,
- Procesul verbal al Comisiei de validare constituită prin H.C.L. nr.69/21.06.2016,
- Adresa nr.21/07.02.2017 a Partidului National Liberal prin care se solicită validarea
mandatului domnului Ungureanu Constantin, înscris pe lista de supleanți a partidului, pentru funcția de
consilier local, la alegerile locale din 05.06.2016;
- prevederile HCL nr. 79/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Consiliului Local Tirgsoru Vechi;
În temeiul prevederilor Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu
modificările şi completările ulterioare și ale prevederilor art.100 alin.(33) din Legea nr. 115 din 19 mai
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,
În temeiul prevederilor art. 31 alin.(3), art. 36 alin.(1) şi (9), ale art. 45 alin.(1), precum şi
ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta
hotarare:
Art.1- Se valideaza mandatul de consilier local al comunei Tirgsoru Vechi al d-lui
Ungureanu Constantin, CNP: 1670715293272 în cadrul Consiliului local al comunei Tirgsoru Vechi,
înscris supleant pe lista de candidaţi a Partidului National Liberal, la alegerile locale din data de
05.06.2016;
Art.2- Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotararea Consiliului
Local al Comunei Tirgsoru Vechi nr.74/21.06.2016, referitoare la stabilirea comisiilor de specialitate;
Art.3- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului comunei
Tirgsoru Vechi, judetul Prahova.
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