
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARARE 
privind validarea mandatului unui nou consilier local pe locul devenit vacant 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art.31 alin.(3), art.311, art.32 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.6 alin.(2) si art.7 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei si exercitarea 

demnitatilor publice a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si 

sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Vazand adresa P.N.L. nr.90/18.06.2018 inregistrata la institutia noastra sub 

nr.11429/20.06.2018, prin care se confirma ca urmatorul supleant pe listele sale de candidati la 

alegerile locale din 05 iunie 2016 este membru de partid ; 

Tinand cont de referatul constatator incheiat de catre  primarul si secretarul orasului Valenii 

de Munte si procesul – verbal  incheiat de catre comisia de validare a Consiliului Local al orasului 

Valenii de Munte; 

 

In temeiul prevederilor art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 

 

 Art.1. Se valideaza mandatul de consilier local al d-lui Andreescu Dumitru,  supleant pe lista 

de candidati la Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, din partea P.N.L., conform rezultatului  

alegerilor locale din data de 05 iunie 2016. 

 Art.2. In urma validarii mandatului  consilierului local Andreescu Dumitru si a depunerii 

juramantului, acesta dobandeste toate drepturile si obligatiile prevazute de lege. 

 Art.3. Consilierul local Andreescu Dumitru, va face parte din componenta Comisiei pentru 

activitati economico - financiare si agricultura, inlocuindu-l pe consilierul local caruia i-a incetat 

mandatul – Faciu Ioana. 

Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la instanta de contencios – 

administrativ (Tribunalul Prahova), in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti de 

la sedinta, de la comunicare. 

 Art.5. Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe 

site-ul institutiei. 

 Biroul administratie publica locala va face comunicarea, afisarea si publicarea hotararii. 

 

  

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Moldoveanu Iuliana 

          

    CONTRASEMNEAZA:                                                                                        

  SECRETAR –  Onoiu Elena - Adina 

 

VALENII DE MUNTE, 31 iulie 2018. 

NR.________. 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR 

Nr.____/_________2018 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind validarea mandatului unui nou consilier local pe locul devenit vacant 

 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- Art.31 alin.(3), art.31(1), art.32 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei si exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si 

sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Art.45, alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

Vazand adresa PNL inregistrata la institutia noastra sub nr.11429/20.06./2018, prin care se 

confirma ca urmatorul supleant pe listele sale de candidati la alegerile locale din 05 iunie 2016 este 

membru de partid, se valideaza mandatul de consilier local al d-lui Andreescu Dumitru, supleant pe 

lista de candidati la Consiliul Local al orasului Valenii de Munte din partea P.N.L., conform 

rezultatului alegerilor locale din data de 05 iunie 2016.  

 

 Fata de cele relatate mai sus, propun aprobarea acestui proiect de hotarare. 

 
 

 

 

PRIMAR, 

Florin Constantin 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR 

Nr.____/_________2018 

 

 

 

R A P O R T 

 
privind validarea mandatului unui nou consilier local pe locul devenit vacant 

 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- Art.31 alin.(3), art.31(1), art.32 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei si exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si 

sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Art.45, alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

Vazand adresa PNL inregistrata la institutia noastra sub nr.11429/20.06./2018, prin care se 

confirma ca urmatorul supleant pe listele sale de candidati la alegerile locale din 05 iunie 2016 este 

membru de partid, se valideaza mandatul de consilier local al d-lui Andreescu Dumitru, supleant pe 

lista de candidati la Consiliul Local al orasului Valenii de Munte din partea P.N.L., conform 

rezultatului alegerilor locale din data de 05 iunie 2016.  

 

Consilierul local Andreescu Dumitru, va face parte din componenta Comisiei pentru 

activitati economico-financiare si agricultura inlocuindu-l pe consilierul local caruia i-a incetat 

mandatul – Faciu Ioana. 

 Fata de cele relatate ma isus, propun aprobarea acestui proiect de hotarare. 

 
 

 

SEF BIROU ADM PUBLICA LOCALA, 

 Savulescu Mariana 

 

 


