
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind alegerea prel?edintelui de l?edinta pentru l?edintele Consiliulu Local al 
Comunei Valea Doftanei, pentru perioada august 2022 - octombri 2022 

Avand in vedere: I 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Valea Doftanei, di Lucian Vil ford Costea 

al primarului comunei Valea Doftanei, di Lucian Vileford Costea prin care propu e adoptarea 

proiectului de hotarare. 

- Referatul de specialitate al secretarului general al comunei Valea Doftan · i. 

- prevederile Regulamentului de organizare !1ii functionare a Consiliului loc
1 
I al comunei 

Valea Doftanei, Judet Prahova, aprobat prin H.C.L.nr. 84/28.10.2019; 

- prevederile art. nr. 9 din Anexa 1 a OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Re ulamentului

cadru de organizare l?i functionare a consiliilor locale; 

- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in Adminis ratia publica, 

republicata; 

- prevederile Legii nr. 24/2020 privind normele de tehnica legislativa pen ru elaborarea 

actelor normative, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate 1 - Comisia juridica, pentru lbuget-finante, 

urbanism si amenajarea teritoriului si pentru administrarea domeniului publi si privat al 

comun~i Valea Doftanei ; I 
In conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) ~i (4), art. 129 alin.(2 ), a l . 139 alin. (1) 

si ale art. 196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, u modificarile 

si completarile ulterioare; 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 

HOTARA$TE: 

Art. 1. Se alege prel?edinte de l?edinta domnul consilier Sueur Vasile, c re va conduce 

lucrarile l?edintelor Consiliului Local al comunei Valea Doftanei, pentru perioada august 2022 -

octombrie 2022. 

Art. 2. Presedintele de sedinta va exercita pe durata alegerii atributiil prevazute de 

prevederile art. 123 alin. {4), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

Art. 3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre persoana nom1 alizata la art. 

Art. 4. In cazul lipsei prel?edintelui ales la una din l?edintele organiz I e pe perioada 

mandatului, se va proceda la alegerea unui prel?edinte de l?edinta, prin hotar re adoptata cu 

majoritate simpla, numai pentru l?edinta respectiva, fara a se intrerupe mandatul 1de trei luni. 



Art. 5. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului general al U.A.T Valea 

Doftanei, In termenul prevazut de lege: 

lnstitutiei Prefectului judetului Prahova; 

Primarului comunei Valea Doftanei; 

Dlui consilier local Sueur Vasile ; 

Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro; 

Dosar ~edinta; 

Dosar Hotarari. 

- Consi/ieri in functie 15; 

- Consi/ieri prezenti 13; 

- Voturi pentru 13; 

Voturi impotriva O; 

- Abtineri 0. 

Nr. .f:.l:.. . .. din .?:f. /?~. . . .202<_ 

Contrasemnea. p. Secretarul 

General al UA. T. _
1 

a/ea Doftanei 

2S Dracea Ii ana Carmen 


