HoTAnAREA
CONSILIUL LOCAL

SINAIA

JUDETUL

NR. 156

PRAHOVA

ROMANIA

Privind modificarea componentei comisiei de specialitate aConsiliului local al oraqului Sinaia nr.2
Comisia Buget - Finante, aprobat[ prin HCL. Nr. 159/03 .11.2020 pentru alegera qi organizarea
comisiilor de specialitate ale Cosiliului local al oraEului Sinaia

Avind in vedere

-

:

- Referatul de aprobare inregistrat la w. 27414121.09.2021 al Primarului oragului Sinaia, in calitate de
iniliator;
- Iiaportul de specialitate inregistrat sub nr. 27578122.09.2021intocmit de Compartimentul juridic,
contencios administrativ qi administratie publicd;
- Referatul de avizwe al comisiei social-juridice din cadrul Consiliului local Sinaia;
f,infind cont de :
Hotlrdrea Consiliului Local nr. 159/03.11.2020 privind alegerea qi organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al oraqului Sinaia pe domenii de specialitate;
Hotdr6rea Consiliului Local m. 82125.06.2021privind incetarea mandatului de consilier local
al domnului Boghici Tiberiu Aurel prin demisie si vacantarea locului delinut de acesta;
Hotdr6rea Consiliului Local nr. 1081t4.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de
organizue si functionare a Consiliului Local al oraqului Sinaia;
Incheierea civilS pronunfatd de JudecStoria Sinaia
dosarul m. ll}7l3l)l212l privind
validarea mandatului consilierului local supleant declarat ales al dlui. Iosifescu Nicolae-Ion;
Art. 124 din Ordonanla de urgen!6 nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificlrile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.l29 alin.(2),lit.a) si alin.(14), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.i) qi art.
196 alin.(l), lit.a) din Ordonnfa de urgenfdnr,5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare,

-

-

-

in

-

CONSILIUL LOCAL AIiORASULUI SINAIA

ART.I.

-

HOTARA$TE:

Se aprobd modificarea componenfei comisiei de
Eecialitate a Consiliului Local al oraqului

-

-

Sinaia nr. 2 Comisia Buget Finanle, aprobat[ prin HCL. Nr. 159/03 .ll.2O2O, prin inlocuirea
domnului Boghici Tiberiu Aurel, cu domnul consilier Iosifescu Nicolae-Ion, astfel:
$uvaina Monica-Maria
DumitracheCostin-Nicolae
IosifescuNicolae-Ion
Celelalte prevederi ale Hotirdrii Consiliului Local nr. 159/03.ll.2}2},ramdn neschimbate.
ART.2. Secretarul general al oraqului Sinaia, va comunica prezenta hot6rdre, prin intermediul
Compartimentului juridic, contencios-administrativ qi administratie publicd :
Institu{iei Prefectului judetului Prahova
Primarului oraqului Sinaia
Membrilor Consiliului local
Serviciului Buget si Res

-

-

-

brie202l
PRE$EDINTE
AURORA ARI

coNTRASEn4I{EAZA,
SECRETA
BEATRICE-EU

ULESCU

