
ROMANIA 
JUDETULPRAHOVA 

COMUNA V ALEA DOFfANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
p md constatare~ incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a . 

mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Valea Doftane1 
al domnului Savu Daniel si vacantarea locului de consiler local 

' 

Analizand temeiurile juridice, respectiv : 
- Art. 204 alin. (2) lit. d), alin . (3) , (6) , (7) ~i (10) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Avand in vedere : 
- Proiectul de hotarare nr. 23515/08.09.2022 privind constatarea incetarii de drept, 

Tnainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al 
comunei Valea Doftanei al domnului Savu Daniel ~i vacantarea locului de consiler local, initiat 
de Primarul Comunei Valea Doftanei, di. Lucian Vileford Costea, proiect insotit de referatul de 
aprobare nr. 23516/08.09.2022, avizul de legalitate nr. 23517/08.09.2022 si avizul comisiei de 
specialitate; 

- Referatul constatator nr. 12726/05.09.2022 privind constatarea incetarii de drept, 
inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al 
comunei Valea Doftanei al domnului Savu Daniel si vacantarea locului de consiler local 

- Referatul de specialitate nr.12797/06.09.2022 privind constatarea incetarii de drept, 
inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al 
comunei Valea Doftanei al domnului Savu Daniel si vacantarea locului de consiler local 

- f ncheierea final a de ~edinta civil a nr. 109/2020/13.10.2022, inregistrata la Primaria 
Valea Doftanei sub nr. 12341/15.10.2020, pronuntata de Judecatoria Campina, Judetul Prahova, 
in dosar nr. 5956/204/2020/, privind validarea mandatelor consilierilor locali declarati ale~i pentru 
Consiliul local , in urma careia in ~edinta Consiliului Local din data de 29.10.2020, domnul Savu 
Daniel a fest validat consilier local In cadrul Consiliului Local Valea Doftanei, ca urmare a 
alegerilor locale din data 27.09.2020; 

- Ordinul Prefectului Judetului Prahova nr. 386/19.10.2022 privind Consilierii locali 
declarati ale~i la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 27 
septembrie 2020, pentru ~edinta privind ceremonia de constituire a consiliilor locale din Judetul 
Prahova ; Ordinul de modificare a anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 383/19.10.2020 
inregistrat la Primaria Va lea Doftanei sub nr.1257 4/09.11.2020 privind constatarea indeplinirii 
conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova, 
la data de 29.10.2020 

- Ordinul Prefectului Judetului Prahova nr. 488/30.10.2022, inregistrat la Primaria Valea 
Doftanei sub nr.12476/2010.2020 privind Consilierii locali declarati ale~i la alegerile pentru 
autoritatile administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, pentru ~edinta privind 
ceremonia de constituire a consili ilor locale din Judetul Prahova 

- H.C.L. nr. 78/05.11 .2020 privind aprobarea denumirirlor comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al comunei Valea Doftanei, Judet Prahova si aprobarea componentei acestora ; 

- H.C.L. nr. 84/28.10.2019 cu privire a aprobare Regulamentului de organizare si 
functionare al Consiliului Local Valea Doftanei; 

- Ordinul nr. 25/2021 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum ~i a modelului orientativ al regulamentului de 
organizare ~i functionare a consiliului local. 

Tinand cont de dispozitiile : 
- Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata. 
- Legii nr. 52/2003 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala In 

administratia publica, republicata. 
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art. 133 alin. (1 ), art. 197 si art. 243 alin . (1 ). 



In temeiul competentelor stabilite prin art. 129, art 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
HOTARA$TE: 

Art.1. Se constata incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, ca 
urmare a lipsei nemotivate de la mai mult de 3 ~edinte ordinare ~i/sau extraordinare 
consecutive ale consiliului, desfa~urate pe durata a trei luni calendaristice, a mandatului 
de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Valea Doftanei al domnului Savu 
Daniel. 

Art. 2. Se declara vacant locul consilierului local in cauza. 
Art. 3. Hotararea Consiliului Local nr. 78/05.11.2020 se modifica, in sensul ca se 

elibereaza di. Savu Daniel din calitatea de membru al Comisiei de specialitate nr. 3 a 
Consiliului Local al comunei Valea Doftanei - Camisa pentru munca ~i protectie sociala. 

Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata de indata Judecatoriei Campina, de 
p. secretarul general al comunei Valea Doftanei, in vederea validarii mandatului de 
consilier local pentru supleantul de pe lista Partidului National Liberal, in conditiile art. 
122 din Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea 
Doftanei, in termenul prevazut de lege: 

- lnstitutiei Prefectului Judetului Prahova; 
- Judecatoriei Campina; 
- Primarului comunei Valea Doftanei; 
- Domnului Savu Daniel; 
- Partidului National Liberal - Filiala Prahova; 
- Pre~edintelui Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local Valea Doftanei 
- Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro. 
- Dosar ~edinta; 
- Dosar Hotarari 

- Consilieri in functie 15; 
- Consilieri prezenti 11; 
- Voturi pentru 11; 
- Voturi impotriva O; 
- Abtineri 0. 
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