
             
                                         ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

                                       - CONSILIUL LOCAL - 
 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea domnului consilier Toader Florin – Marian 

  în calitate de membru în Comisia  pentru amenajarea teritoriului, urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism 

 a Consiliului Local al Municipiului Buzău    
   
 
 

    Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
  - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 01/CLM/2015, prin care se propune desemnarea domnului consilier Toader 
Florin – Marian în calitate de membru în Comisia pentru amenajarea 
teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- raportul Direcţiei Administraţiei Publice Locale, precum şi avizul Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 17, alin. (2) din Regulamentul - cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;   

- prevederile art. 27, alin. (3) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 
92/2012. 
 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 46, alin. (1) şi art. 54, alin. (1) şi (6) 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.- Domnul Toader Florin – Marian, validat în funcţia de consilier prin 
Hotărârea nr. 168/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, va desfăşura 
activitatea în calitate de membru în Comisia pentru amenajarea teritoriului, 
urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău.  

Art.2.- Hotărârea nr. 99/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se 
modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.3.- Prezenta hotărâre se va comunica domnului consilier Toader Florin 
– Marian  şi  secretarului tehnic al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 



urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău prin grija secretarului municipiului Buzău. 
 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 
       consilier Alexandru Dunel 

 
 
 
 
 
                                                                         
CONTRASEMNEAZĂ: 

               SECRETARUL 
                                                                     MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                  Ştefan Nedelcu 
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Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, - voturi împotrivă şi 1 

abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie. 


