ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
de consilier in cadrul Consiliului Local al
Orasului Plopeni al domnului Turtoi Octavian

privind validarea mandatului

In temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215l2OO1, republi cata, cu modificarile
si completariie ulterioare, privind administratia publica locala;
in baza prevederilor aft.31, alin.(5) art.3l1, alin.( l), art.32, alin.(1) si (3) din
Legeanr.2l512001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia
publica locala;
luand in considerare prevederile art.100, alin.(33) din Legea nr. ll5l2015
pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii
administratiei publice locale nr.2l5l20O1,precum si pentru modificarea si
completarea Legii nr.39312004 privind Statutul alesilor locali;
tinand cont de dispozitiile art.6, alin.(2) si (3) si art.7 din Legea nr.39312004
privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
avand in vedere prevederile ar1.8 din Regulamentul-cadru de organizare qi
funclionare a consiliilor locale, aprobat prin OG nr.3512002, cu modificarile si
completari le ulterioare ;
vazand:
a) expunerea de motive nr. 51 98116.07 2018 a primarului orasului plopeni;
b) raportul nr. 4249108.06.2018 al secretarului orasului Plopeni;
c) HCL nr.5912018 privind incetarea de drept a mandatului de consilier
local al doamnei Alexe Claudia -Mihaela si vacantarea unui post de consilier din
cadrul Consiliului Local al Orasului plopeni;
consiliul Local al orasului plopeni adopta prezentahotarare.

Art.l. Se valideaza mandatul

de consilier in cadrul Consiliului Local al
Orasului Plopeni al domnului Turtoi Octavian, primul supleant pe lista de
candidati a otgarizatiei locale Plopeni a Partidului Miscarea Populara pentru
Consiliul Local al oragului Plopeni la alegerile din 05 iunie 2016, mandat devenit
vacant ca urnare a incetdrii de drept a mandatului de consilier, inainte de termen, a
doamnei Alexe Claudia Mihaela.
Art.Z. Consilierul local Turtoi Octavian va face parte din Comisia de
specialitate nr.2 pentru urbanism gi amenajarea teritoriului, agricultura, proteclia
mediului qi turism.
Art.3. Secretarul orasului Plopeni asigura ducerea la indeplinire a prezentei

hotarari.
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