
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei , judetul Prahova: 
Vazand: 

- prevederile Regulamentului de organizare 9i functionare a Consiliului local al comunei Valea 
Doftanei, Judet Prahova, aprobat prin Hotararea nr. 84/28.10.2019; 
- referatul de specialitate al secretarului general al comunei Valea Doftanei cu nr. 7495 din 
11.05.2021; 
- referatul de aprobare al primarului comunei Valea Doftanei, di Lucian Vileford Costea 

in temeiul dispozitiilor art.139, alin.(1)9i 196 alin.(1) lit."a" din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

Potrivit art.123 alin.(1 ): "Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre 
membrii sai , in termenul stabilit prin regulamentul de organizare §i func\ionare a consiliului local, 
un pre§edinte de §edinta. pe o perioada de eel mult 3 luni, care conduce §edintele consiliului §i 
semneaza hotararile adoptate de acesta. Pre§edintele de §edinta se alege prin vat deschis cu 
majoritate simpla, prevazuta la art. 5 lit. ee)" 

HOTARA~TE: 
Art.1. Se alege pre§edinte de ~edinta pentru perioada lunilor mai, iunie si iulie 2021 , di. consilier 
local Glesnea Vasile 
Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre di consilier loc,al nominalizat la art. 1 
Art.3.ln cazul in care presedintele de sedinta lipseste, la propunerea consilierilor locali, din 
randul acestora este ales un alt presedinte de sedinta, prin hotarare adoptata cu majoritate 
simpla, care conduce respectiva sedinta. 
Art.4. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului general al UAT Valea Doftanei, in 
termenul prevazut de lege: 

lnstitutiei Prefectului judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Dlui consilier local Glesnea Vasile 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro; 
Dosar 9edinta; 
Dosar Hotarari ; 
Prezenta hotarare a fost adoptata astfel 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 11 
Voturi pentru 11 
Voturi impotriva O 
Abtineri O 

Presedlnte de sedinta, 
Conslller Local 
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ul General al UAT Valea Doftanei 
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