ROMÂNIA

JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea componentei comisiei de specialitate nr. 3, din cadrul
Consiliului Local al comunei Pacureti, jud. Prahova
Consiliul Local al Comunei Pacureti , judeţul Prahova,intrunit in sedinta ordinara in
data de 22 mai 2018 : Vazand expunerea de motive nr. 1847/ 2018, a primarului comunei
Pacureti si raportul de specialitate cu nr. 1848 /2018, intocmit de secretarul comunei .
Avand in vedere :Hotărârea nr. 17/2018, a Consiliului Local al com Pacureti, privind
încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului TECSOIU ION
,prin care se declară vacant locul acestuia:Procesul verbal al Comisiei de validare constituită
la data validarii consiliului local al com. Pacureti , jud. Prahova , in urma alegerilor locale
din data de 05.06.2016, prin H.C.L. nr 15/24.06.2018.
Hotararea nr.18 /2018 , a consiliului local al com. Pacureti , jud. Prahova , privind
validarea in functia de consilier locala al d-Nei. Serbanoiu Mariana .
În temeiul prevederilor Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu
modificările şi completările ulterioare și prevederile art.54 din Legea 215 /2001, privind
administratia publica loca la , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Vazand :Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al com. Pacureti,
jud. Prahova
Avizul secretarului comunei com. Pacureti , jud. Prahova
In temeiul art.45 si art,115, alin.(1), lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala , republicata .

adopta prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1 .Aproba modificarea componentei comisiei de specialitate nr. 3 , din cadrul
Consiliului Local al com. Pacureti , jud. Prahova ,jud. Prahova,care va avea urmatoarea
componenta:
1

.Comisia nr. 3- Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului și

urbanism , protecția mediului și turism
Presedinte - DULCE IOAN
Secretar - DIACONU VIOREL
Membrii - SERBANOIU MARIANA

Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi transmise persoanelor si institutiilor
interesate de secretarul comuneiPacureti ,jud. Prahova .
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