CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA
JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind validarea alegerii d-nei Lupu Livia - Rodica
in funcJia de consiIier pe Iocul devenit vacant
prin demisia d-lui Zagan Horatiu - Teodor
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.64.226/7 decembrie 2015 a d-lui ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul municipiului Campina, prin care propune validarea alegerii
d-nei Lupu Livia - Rodica in func{ia de consilier pe locul devenit vacant prin
demisia d-lui Zagan Horatiu - Teodor;
- raportul de specialitate promovat de Serviciuljuridic, contencios;
- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand adresa nr.l03/27 noiembrie 2015 a Organizatiei Judetene Prahova a
Partidului Social Democrat prin care ne comunica numele urmatorului supleant de
pe listele electorale ale canditatilor USL de la alegerile locale din 10 iunie 2012
pentru functia de consilier local;
Luand in considerare prevederile art.lOO, alin.(33) din Legea nr.ll5/2015
pentru alegerea autorita{ilor administraJiei publice locale, pentru modificarea Legii
admmistra{iei publice locale nr.215/2001, precum $i pentru modificarea sj
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul ale$ilor locali;
fn conformitate cu dispozitiile art.31, alin.(3) si alin.(4), art.36, alin.(l) si
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata;
In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica
locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
Art.l. - Valideaza alegerea d-nei Lupu Livia - Rodica in functia de consilier
pe locul devenit vacant prin demisia d-lui Zagan Horatiu - Teodor.
Art.2. - D-na consilier Lupu Livia - Rodica va activa in cadrul Comisiei de
specialitate: Buget, fmante, programe fmantare europeana, administrarea
domeniului public si privat si agricultura si in toate Comisiile si Consiliile aprobate
de catre Consiliul local in care a activat dl.Zagan Horatiu - Teodor.
Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Instin4iei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Serviciului juridic, contencios;
- D-nei Lupu Livia - Rodica;
- Mass - mediei locale.
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Contrasemneaza,
Secretar,
jr.MoldoveanuPaul
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

PRIMAR
Nr.64.226/7 decembrie 2015

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - Lauren^iu, Primarul municipiului Campina,
m conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) sj art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare $i Func^ionare al Consiliului local al municipiului Campina, inaintez la
Aparatul pernianent al Consiliului local proiectuI de hotarare privind validarea
aIegerii d-nei Lupu Livia - Rodica m funcfia de consilier pe Iocul devenit vacant
prin demisia d-lui Zagan Horatiu - Teodor.
Promovarea proiectului de hotarare are la baza adresa nr.64.215/7 decembrie
2015, prin care dl.Zagan Horatiu - Teodor solicita autoritatii locale sa ia act de
demisia acestuia din functia de consilier local.
Conform adresei nr.l03/27 noiembrie 2015, Organizatia judeteana a
Partidului Social Democrat ne comunica numele supleantului aflat pe listele U.S.L.
la alegerile din 10 iunie 2012, ce urmeaza a fi validat in sedinta Consiliului local al
municipiului Campina, m persoana d-nei Lupu Livia - Rodica.
Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.lOO, alin.(33) din Legea nr.ll5/2015 pentru alegerea
autorita{ilor administra^iei publice locale, pentru modificarea Legii administra^iei
publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii
nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali;
- prevederile art.31, alin.(3) si alin.(4), art.36, alin.(l), art.45, alin.(l) si
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraJla publica locala,
republicata.
PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia - Laurenfiu
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