
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOT.ARA.RE 
privind validarea mandatului de consilier local al dlui Nistorescu Vasile 

Avand In vedere referatul de aprobare nr.3791/10.03 .2020, formulat de dl.Richea 
Gheorghe, Primarul ora§ului Breaza; 

Tinand seama de: 
raportul de specialitate nr.3792/10.03 .2020, intocmit de dna Toader Elena 

Geanina, Sef Serviciu APL; 
-avizul Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Breaza; 
-avizul nr.3793/10.03.2020 al secretarului general al ora§ului Breaza; 
In conformitate cu prevederile: 
-art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritiitilor 

administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 
215/2001 , precum §i pentru modificarea §i completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul ale§ilor locali; 

-art. 602 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
-31 alin, (2), (3) §i (5), art. 31 1 §i art. 34 din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, modificata §i completata; 
Land act de Procesul-verbal al Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local 

Breaza constituita prin HCL nr.86/2016, 1nregistrat sub nr.4544/26.03.2020 prin care se 
propune validarea/invalidarea mandatului de consilier local al dlui Nistorescu Vasile din 
partea PSD-Prahova; 

In temeiul art.139 alin.(l), coroborat cu art.196, alin.(1) lit. a din OUG nr. 
57 /2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare 

Art.1. Se valideaza mandatul de consilier local in cadrul Consiliului Local al 

ora§ului Breaza al dlui Nistorescu Vasile. 

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

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie 
Publica Locala: Institutiei Prefectului Prahova, dlui Nistorescu Vasile ~1 

Compartimentului resurse umane. 

Pre~edinte de §edinta, 
Consilier local, 

Alexandru Vintiloil\_ l 
~\\_. 

Breaza, 26 martie 20W 
Nr.22 
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Contrasemneaza, 
Secretar genera! Ora§ Breaza, 

Maria-C~oran 
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