
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA TÂRGȘORU VECHI 
CONSILIUL LOCAL 

-PROIECT- 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local TÂRGȘORU VECHI - „Comisia pentru 
programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea domeniului public si 

privat, urbanism si amenajarea teritoriului, agricultura, gospodarie comunala, protectia 
mediului, servicii si comert” 

 
 
         Având ȋn vedere: 
         Referatul de aprobare al primarului comunei Târgșoru Vechi înregistrat sub nr. 8493  din 20.05.2022, 
precum şi Raportul Secretarului general al comunei TÂRGȘORU VECHI, înregistrat sub nr. 8494 din 
20.05.2022 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 Costache Marian Petrut, CNP 1790629293155 consilier local in cadrul 
Consiliului Local al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, candidat la alegerile locale din data de 27 
septembrie 2020 pe listele Partidului National Liberal, inregistrata sub nr. 3607/02.03.2022; 

- HCL nr. 16/2022 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al d-lui 
Costache Marian Petrut 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. 1 se modifică și se compune după cum urmează: 
 
    COMISIA nr. 1: „Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 
administrarea domeniului public si privat, urbanism si amenajarea teritoriului, agricultura, 
gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert” 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele consilierului local Formaţiunea politică din care 
face parte 

1 Petre Eugen Gheorghe Partidul Naţional Liberal 
2 Cărnuta Tudor Mihai Partidul Ecologist Român 
3 Petre Monica Violeta – ȋn curs de validare Partidul Naţional Liberal 
4 Bejan Ionel Partidul Naţional Liberal 
5 Ungureanu Constantin Partidul Naţional Liberal 



6 Oprea Mirela Uniunea Salvați România 
7 Istrate Eusebiu Partidul Social Democrat 

 
    

      
         Art.2. Activitatea comisiilor se va desfăşura potrivit prevederilor Codului administrativ şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local TÂRGȘORU VECHI. 
 
         Art.3. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale va comunica autorităţilor şi persoanelor 
interesate prezenta hotărâre. 
 
 
 

INIȚIATOR,                                                   Contrasemnează, 
                              PRIMAR                                               p.SECRETAR  GENERAL 
                      DRĂGAN Nicolae                                       al unităţii administrativ-teritoriale 
                                                                                                  DRAGULIN GEORGIANA 
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