
              R O M A N I A 

          JUDETUL  PRAHOVA     -Proiect- 

     COMUNA TIRGSORU VECHI 

           CONSILIUL  LOCAL 

 

 

H O T A R A R E 
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Duta Mariana 

 

 

Avand in vedere: 

Referat de aprobare nr. 11895/19.08.2019 a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei 

Targsoru Vechi, judetul Prahova,  precum si raportul de specialitate al secretarului comunei, 

inregistrat sub nr. 11894/19.08.2019, prin care se propune validarea mandatului de consilier local al 

comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, al doamnei Duta Mariana; 

Ținând seama de: 

- Hotărârea Consiliului Local nr. ...../28.08.2019 privind încetarea de drept, prin demisie, a 

mandatului de consilier local al domnului Sandu Ion, prin care se declară vacant locul acestuia, 

- Procesul verbal al Comisiei de validare; 

- Adresa nr.265/22.07.2019 a Partidului National Liberal prin care ni se aduce la cunostinta 

urmatorul membru înscris pe lista de supleanți a partidului, pentru funcția de consilier local, avand 

in vedere vacantarea unui post de consilier, prin incetarea, de drept, inainte de expirarea duratei 

normale a mandatului de consilier local a dl. Sandu Ion ; 

- prevederile HCL nr. 79/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local Targsoru Vechi; 

În temeiul dispozitiilor art. 122 din  OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ și ale 

prevederilor art.100 alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 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 valideaza mandatul de consilier local al Comunei Targsoru Vechi al 

doamnei Duta Mariana, CNP:  în cadrul Consiliului Local al comunei Targsoru 

Vechi, înscris supleant pe lista de candidati a Partidului National Liberal, la alegerile locale din 

data de 05.06.2016; 

Art.2- Prezenta hotarare va  fi adusa la cunostinta publica  prin grija secretarului 

comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova. 
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   Targsoru Vechi, 21.08.2019 
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