
                                              ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                             - CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind validarea mandatului de consilier 
 în Consiliul Local al Municipiului Buzău a 

domnului Hudiţoiu Bogdan - Florin 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;  

Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 

sub nr. 301/CLM/2016, prin care se propune validarea mandatului de 
consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Hudiţoiu 
Bogdan - Florin, supleant pe lista de candidaţi a Organizaţiei Judeţene 
Buzău a Partidului Social Democrat;  

- raportul Comisiei de validare al Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, prin care se propune validarea mandatului de consilier al domnului 
Hudiţoiu Bogdan - Florin, supleant la alegerile din 05 iunie 2016 pe lista de 
candidaţi a Organizaţiei Judeţene Buzău a Partidului Social Democrat, 
mandat devenit vacant ca urmare a încetării de drept, înainte de termen, a 
mandatului de consilier a doamnei Cristea Mariana;    

- prevederile art. 96, alin. (9) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată la 17 mai 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 6, alin. (2) şi (3) şi art. 7, alin. (1) din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 10 şi art. 11 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea 
nr. 92/2012. 

În temeiul art. 31, alin. (5), art. 311), alin. (1), art. 32, alin. (1) şi (3) şi art. 
45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
  Art.1.- Se validează mandatul de consilier în Consiliul Local al 

Municipiului Buzău al domnului Hudiţoiu Bogdan - Florin, ales supleant pe 
lista de candidaţi a Organizaţiei Judeţene Buzău a Partidului Social 
Democrat la alegerile din 05 iunie 2016, mandat devenit vacant ca urmare a 
încetării de drept a mandatului de consilier, înainte de termen, a  doamnei 
Cristea Mariana.    
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  Art.2- Prezenta hotărâre de validare a mandatului poate fi atacată de 
cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la 
adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. 

Art.3.- Hotărârea nr. 103/2016 privind constituirea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei 
Administraţiei Publice Locale, Serviciului Financiar - Contabil şi Serviciul 
Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 
 
 

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ, 
       consilier Constantin Florescu   

 
 

 
 
 

        
                                                                                    

CONTRASEMNEAZĂ:                                               
                                                                       INSPECTOR CU ATRIBUŢII                                                                
                                                                                 DELEGATE DE 
                                                                                    SECRETAR,                                                                                                   

                   George Sava     
 
 
 
 
 
 
Buzău, 27 octombrie 2016   
Nr. 198 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 27 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 20  
voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 22 consilieri în funcţie şi 
20 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 


