
                                        ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                       - CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T Ă R Â R E 
  privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Buzău   

 
 

      Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa 
ordinară;  
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 32/CLM/2015, prin care se propune alegerea unui viceprimar al Municipiului 
Buzău;   

- raportul Comisiei de validare, precum şi avizul Comisiei  pentru 
administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 2, alin. (3) şi art. 18, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 18 – 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 92/2012. 

In temeiul art. 45, alin. (1) şi (5), art. 57, alin. (1), (3) şi (4), art. 115, alin. 
(1), lit. b) şi art. 130 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.- Incepând cu data adoptării prezentei hotărâri şi până la expirarea 

actualului mandat al Consiliului Local al Municipiului Buzău, domnul consilier 
Dunel Alexandru se alege în funcţia de viceprimar al Municipiului Buzău, cu 
plata unei indemnizaţiei brute lunare de 4.896 lei.   

Art.2.- Hotărârea nr. 98/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se 
modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri. 

Art.3.- Hotărârea nr. 187/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se 
abrogă. 

Art.4.-  Prezenta hotărâre se va comunica viceprimarului ales, instituţiei 
Primarului, instituţiei Prefectului judeţului Buzău, Serviciului Financiar–Contabil 
şi Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională, prin grija Secretarului municipiului Buzău 

 
 
                           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
                             consilier Alexandru Dunel    
  

 



 
                                                                                   
CONTRASEMNEAZĂ: 

 SECRETARUL 
                                                                MUNICIPIULUI BUZĂU, 

 Ştefan Nedelcu 
 
 
 
Buzău, 26 martie 2015 
Nr.40 
 
 
 
 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 26 martie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi 
pentru, 1 abţineri şi  - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 
consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 
 
 
 
 
 


