
CONSILIULLOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind vaIidarea mandatului de consilier local al

d-Iui Cojocaru MihaiI - GabrieI, pe Iocul declarat vacant

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.738/16 aprilie 2019 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren|iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
validarea mandatului de consilier local al d-lui Cojocaru Mihail - Gabriel, pe locul
declarat vacant;

Luand act de:
- Ordinul Prefectului nr.l30/26 martie 2019 privind constatarea incetarii, de

drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui
Dima Gabriel - Valeriu, membru in Consiliul local al Municipiului Campina,
Judetul Prahova;

- adresa nr.45/ll aprilie 2019 a Organizatiei Judetene Prahova a Partidului
Alianta Liberalilor si Democratilor Prahova, inregistrata la Primaria Municipiului
Campina cu nr.8.936/15 aprilie 2019, prin care ne comunica numele urmatorului
supleant de pe listele electorale ale canditatilor PNL de la alegerile locale din
5 iunie 2016, pentru functia de consilier local;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.68.755/17 aprilie 2019, promovat de Directia

juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.68.739/16 aprilie 2019, promovat de Serviciul

Administratie publica locala din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al

Municipiului Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic,
relatii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, s.a.m.d.;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.68.756/
17aprilie2019;

Luand in considerare Procesul - verbal al Comisiei de validare din cadrul
Consiliului local, inregistrat sub nr.68.806/23 aprilie 2019, prin care se propune
validarea mandatului de consilier local al d-lui Cojocaru Mihail - Gabriel din
partea Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Prahova;

In conformitate cu prevederilor:
- art.lOO, alin.(33) din Legea nr.ll5/2015 pentru alegerea autoritatilor

administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administra|iei publice locale
nr.215/2001, precum si pentru modificarea $i completarea Legii nr.393/2004
privind Statutul alesilor locali;

- art.6, alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor
locali, modificata si completata;

- art.31, alin.(3) si alin.(5), arr.3l', art.32 si art.36, alin.(l) si alin.(9) din
Legea nr.215/2001 privind administra|ia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;



In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul Iocal al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Valideaza mandatul de consilier local in cadrul Consiliului local al
Municipiului Campina al d-lui Cojocaru Mihail - Gabriel, pe locul declarat vacant.

Art.2. - Prezenta hotarare poate fi contestata la Tribunalul Prahova - Sectia
a-II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, in termen de 5 zile de la
adoptare, in conditiile legii.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei juridice;
- Compartimentului resurse urnane;
- D-lui Cojocaru Mihail - Gabriel.

Presedinte de
Consilier

dI.Petrescu

;edin^a, Contrasemneaza,
Secretar,

jr.Moldpveanu Elena

I i ,

Campina, 23 aprilie 2019

Nr.37

Cod FP-06-01, ver.l




