
       

       R O M A N I A 

   JUDETUL  PRAHOVA 

 COMUNA TARGSORU VECHI -Proiect- 

   CONSILIUL  LOCAL 

 

 

H O T A R A R E 
privind incetarea, de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de 

consilier local al domnului  Sandu Ion si declararea vacantarii locului acestuia in Consiliul 

Local al Comunei Targsoru Vechi 

 

 

Avand in vedere: 

-Ordinului Prefectului judetului Prahova nr. 229/16.07.2019 prin care se constata 

incetarea, de drept, inainte de expiraresa termenului duratei normale a mandatului de consilier 

local al dl Sandu Ion si declararea ca vacant a locului acestuia in Consiliul local al Comuneiv 

Targsoru Vechi, judetul Prahova si inregistrat  cu nr. 11139/26.07.2019; 

-Referatul de aprobare a d-lui Dragan Nicolae - primarul comunei Targsoru Vechi, 

privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local 

al domnului  Sandu Ion si declararea vacantarii locului de consilier local respectiv, inregistrata 

cu nr. 11893 din 19.08.2019, precum ai raportul de specialitate al secretarului comunei, 

inregistrat cu nr. 11892 din 19.08.2019; 

Ţinând cont de prevederile HCL nr. 79/2016 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Tirgsoru Vechi, respectiv HCL nr.70/2016 

privind validarea mandatelor consilierilor aleşi; 

În conformitate cu:  

- dispozitiile art. 204 alin. (2) lit. j) coroborat cu predeverile art. 204 alin. (12), precum si cele 

ale art. 602 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

- prevederile Legii nr.115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

              In temeiul prevederilor  art. 129 alin. (1) si art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

 

               Consiliul Local al comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 

hotarare: 

 

              Art.1- Se ia act de incetarea, de drept, inainte de expirarea duratei normale a 

mandatului de consilier local al d-lui Sandu Ion, CNP . 

              Art.2-  La data emiterii prezentei hotarari se declara vacant locul de consilier local 

detinut de acesta in cadrul Consiliului local al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova.. 

              Art.3- Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Serviciul 

Secretariat, Resurse Umane si Arhiva, iar cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor 

prezentei se insarcineaza secretarul comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova. 
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