
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA TÂRGȘORU VECHI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local TÂRGȘORU VECHI - 

„Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive si de agrement” 
 

 
         Având ȋn vedere: 
         Referatul de aprobare al primarului comunei Târgșoru Vechi înregistrat sub nr. 519  din 13.01.2021, 
precum şi Raportul Secretarului general al comunei TÂRGȘORU VECHI, înregistrat sub nr. 520 din 
13.01.2021 cu privire la modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local TÂRGȘORU VECHI 
pe principalele domenii de activitate; 
         Tinând cont de: 

- HCL nr. 103/16.11.2020 privind stabilirea numărului şi organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local TÂRGȘORU VECHI pe principalele domenii de activitat; 

- Cererea de demisie a d-lui Oprinoiu Aurel, CNP  consilier local în cadrul 
Consiliului Local al Comunei Târgșoru Vechi, județul Prahova, candidat la alegerile locale din data de 27 
septembrie 2020 pe listele Uniunea Salvati România, înregistrată sub nr. 15954/17.12.2020; 

- HCL nr. 125/23.12.2020 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al 
d-lui Oprinoiu Aurel și declararea vacantării locului de consilier local respectiv; 

- art. 14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei TÂRGȘORU 
VECHI aprobat prin HCL nr. 101/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Local al comunei TÂRGȘORU VECHI; 
          Ţinând seama de avizul Secretarului general al unităţii administrativ teritoriale, comuna 
TÂRGȘORU VECHI; 
         În baza art. 124, art. 126 şi art. 127 din OUG nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare; 
         În temeiul art. 139, alin. (1), art. 140, alin (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57 din 03. 07. 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 
         Consiliul Local al comunei TÂRGȘORU VECHI, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin 
(1) şi art. 134, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E : 
 
         Art.1.  (1) Comisia de specialitate nr. 2 se modifică și se compune după cum urmează: 
 
    COMISIA nr. 2: „Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive 
si de agrement” 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele consilierului local Formaţiunea politică din care 
face parte 

1 Mihăiță Marius Partidul Naţional Liberal 
2 Călin George  Partidul Naţional Liberal 
3 Ioniță Irinel – Marian – ȋn curs de validare Uniunea Salvați România 
4 Gheorghe Marian Partidul Ecologist Român 
5 Alexe George Partidul Social Democrat 

 



    
         Art.2. Comisia modificată potrivit art.1, în prima lor şedinţă de comisie, vor desemna dintre membrii 
lor, un preşedinte şi un secretar. 
 
         Art.3. Activitatea comisiilor se va desfăşura potrivit prevederilor Codului administrativ şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local TÂRGȘORU VECHI. 
 
         Art.4. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale va comunica autorităţilor şi persoanelor 
interesate prezenta hotărâre. 
 

 
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINṬĂ,  
          Consilier local, 

                   VESELIN IORDAN 
 

                                                                                                     
CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                          Secretar general, 
                                                                                                 FRUSINOIU MARIA SȊNZIANA 
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