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H O T Ă R Â R E 
 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea  
duratei normale a mandatului de viceprimar al Municipiului 
 Buzău, al domnului Radu Nicolaie - Sebastian - Valentin 

 
 
  

    Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 31/CLM/2015, prin care se propune constatarea încetării de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului de viceprimar al Municipiului Buzău al 
domnului Radu Nicolaie - Sebastian - Valentin; 

- raportul secretarului municipiului Buzău, precum şi avizul Comisiei  
pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 
 - prevederile art. 18, alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 92/2012.  
 In temeiul art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 57, 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.- Începând cu data de 01 martie 2015 se constată încetarea de 
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a funcţiei de 
viceprimar al Municipiului Buzău al domnului Radu Nicolaie - Sebastian - 
Valentin, ca urmare a demisiei, ales prin Hotărârea nr. 187 din 20 decembrie 
2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, din rândul consilierilor Uniunii 
Social - Liberale.  

Art.2.- Cu aceeaşi dată se declară vacantă o  funcţie de viceprimar al 
Municipiului Buzău. 
 Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Financiar – 
Contabil şi Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională, precum şi Secretarul municipiului Buzău vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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