
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 

t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: grht1arii\l.tarlungeni@yaboo.com str. 
Zizinului nr. 2, sat Tarlungeni, com. Tarlungeni, jud. Bra~ov; cod postal: 507220 

HOTARAREA 
Nr. 95 din data de 21.10.2022 

prin care se ia act de depunereajuramantului domnului consilier local ARDELEANU DAVID in baza 
Incheierii Civile din data de 27.09.2022 pronuntate in Dosarul nr. 195721197/2022 de catre Judecatoria 
Bra~ov, prin care a fost validat mandatul de consilier local al acestuia in cadrul Consiliului Local al 

Comunei Tarlungeni ~i completarea Consiliului Local al Comunei Tarlugeni cu numarul total de membri 
prevazut prin Ordinul Prefectului nr. 492 din 15.07.2020 privind stabilirea numarului de membri ai 

fiecarui consiliu local al comunelor, ora~elor ~i municipiilor din judetul Bra~ov 
~i numarul membrilor Consiliului Judetean Bra~ov; 

Consiliul Local al Comunei Tarlungenj, Jud. Bra~ov, intrunit in ~edinta extraordinara, in data de 21 
octombrie 2022, orele 16:00; 

A vand in vedere Proiectul de hotarare ~i Referatul de aprobare al acestuia, initiate ~i semnate de dl. 
Primar al Comunei Tarlungeni, Jud. Bra~ov, precum ~i: 

Ordinul Prefectului Mun. Bra~ov nr. 868/29.10.2020 privind declararea ca legal constituit a 
Consiliului Local al Comunei Tarlungeni; 
Ordinul Prefectului Mun. Bra~ov nr. 492/15.07.2020 privind stabilirea numarului membrilor 
fiecarui consiliu local al comunelor, ora~elor ~i municipiilor din judetul Bra~ov ~i numarul 
membrilor Consiliul Judetean Bra~ov. 

Luand in considerare: 
- prevederile HCL Tarlungeni nr. 78/30.08.2022 privind incetarea mandatului de consilier 
local al domnului Terean Constantin-Florin, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, 
ca urmare a lipsei nemotivate de la mai mult de 3 ~edinte ordinare ~i/sau extraordinare 
consecutive ale consiliului, des:fa~urate pe durata a trei luni calendaristice si declararea ca vacant 
a mandatului de consilier local; 
- prevederile HCL Tarlungeni nr. 17/31.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare si Functionare a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, conform 
Anexei; 
- prevederile art. 119 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, ,validarea mandatelor supleantilor in cadrul procedurii de constituire a 
consiliului local"; 
- Incheierea Civila din data de 27.09.2022 pronuntata in Dosarul nr. 19.5721197/2022, de catre 

Judecatoria Bra~ov prin care a fost validat mandatul de consilier local al domnului 
ARDELEANU DAVID in cadrul Consiliului Local al Comunei Tarlungeni; 

Conform prevederilor art. 122 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

Vazand Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni; 
In urma dezbaterilor din cadrul ~edintei; 
In temeiul art. 139 alin. (3), lit. i) ~i ale art. 196 alin. (1), lit. a) ~i art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare: 

HOTARA~TE: 
Art. 1 Consiliul Local al Comunei Tarlungeni ia act de depunerea juramantului domnului 

ARDEI:EANU-DAVID~ In-baza Inclreterii-Civile dirrclanc de- 27. 09202:2~ pronuntate-in- f)osaruT- nr.~ 
19.5721197/2022 de catre Judecatoria Bra~ov, prin care a fost validat mandatul de consilier local al acestuia 
in cadrul Consiliului Local al Comunei Tarlungeni. 



Art. 2 Consiliul Local ia act de completarea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni cu numarul 
total de membri prevazut prin Ordinul Prefectului nr. 492 din 15.07.2020 privind stabilirea numarului 
fiecarui consiliu local al comunelor, ora~elor ~i municipiilor din judetul Bra~ov ~i numarul membrilor 
Consiliului Judetean Bra~ov. 

Art.3 Dl. ARDELEANU DAVID va face parte si va participa Ia lucrarile Comisiei de specialitate 
nr. 3 - Comisia Jurididi ~i de Disciplina, pentru Protectia Copilului Tineret ~i Sport, Protectia 
Mediului ~i Turism din cadrul Consiliului Local a! Comunei Tarlungeni, Jud. Bra~ov. 

Art. 4 Prezenta hotanlre poate fi atacata de catre cei interesati Ia instanta de contencios administrativ 
in conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Nr. 
Crt. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Art. 5 Secretarul General a! UAT Comuna Tarlugeni va comunica prezenta hotanlre: 
Primarului Comunei Tarlugeni, jud. Bra~ov; 
Institutiei Prefectului Jud. Bra~ov; 
D-lui ARDELEANU DAVID; 
Pe pagina de internet a Comunei Tarlungeni www.comunatarlungeni.ro. 

OPERATIUNIEFECTUATE 

1 

Adoptarea hotararii 

Comunicarea catre Primarul 
Comunei Tarlungeni 

Comunicarea catre Prefectul 
judetului Bra~ov 

Aducerea Ia cuno~tinta publica 

Comunicarea, numai in cazul 
celei cu caracter individual 
Hotararea devine obligatorie sau 
produce efecte iuridice, duoa caz 

Secretar General al UAT 
Comuna Tarlungeni 
Pedestru Diana 

Qdd; 
DATA Semnatura persoanei 

responsabile sa efectueze 
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