
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
la validarea mandatului consilierului local supleant, Bucur Vasile, din partea 

PNL si depunerea juramantului 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Vazand: 
- Ordinul Prefectului-Judetului Prahova, nr. 337/14.11.2019, prin cares-a dispus 

incetarea de drept a mandatului dlui Oceanu Adrian lulian. 
-adresa nr. 1880 din 25.02.2020 a UAT Valea Doftanei 
-raspunsul nr 1916/25.02.2020 a PNL-Organizatia Prahova 
- Hotararea Consiliului Local nr. 18 cu privire la incetarea de drept a mandatului de 

consilier local al dlui Oceanu Adrian lulian, din partea PNL 
- referatul de specialitate al secretarului comunei 
- referatul de aprobare al domnului primar Lucian Vileford Costea, cu privire la 

modificarea comisiei de specialitate pentru munca si protectia sociala, protectia copilului , 
juridica side disciplina, administratie publica, protectia mediului, agricultura si comert din 
cadrul Consiliului Local al comunei 

Avand in vedere prevederile legale ale: 
-art.100 alin .(33) Leg ii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritatilor 

administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 
215/2001, precum ~i pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul ale~ilor locali, 

- art. 32 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile l?i completarile ulterioare. 

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare 

in conformitate cu prevederile Regulamentul de Organizare ~i Functionare 
in temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.a) art. 139 alin. (1) ~i art. 196 alin. (1) lit. 

a) din O.U .G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se valideaza mandatului consilierului local supleant, Sueur Vasile, din 
partea PNL 

Art.2. Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin 
aparatul de specialitate 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului general al comunei 
Valea Doftanei, In termenul prevazut de lege: 

lnstitutiei Prefectului judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
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.. -
Domnului Bucur Vasile 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro; 
Dosar !?edinta; 
Dosar Hotarari 
Prezenta hotarare a fost adoptata astfel : 

Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 12 
Voturi pentru 12 
Voturi impotriva 0 
Abtineri 0 

Nr. J1 din 11.03.2020 

; Contrasemneaza 
ru,I deneral al UA T Va/ea Doftanei 

.€$ Cordas orina 


