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                                      - CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 

H O T A R A R E 
 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a 

domnului  Gubandru Aurel 
 
 
  

    Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 57/CLM/2015, prin care se propune constatarea încetării de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local 
al Municipiului Buzău a domnului Gubandru Aurel; 

- 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. 9, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), art. 10 şi art. 12   din Legea 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 In temeiul 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 A R A S T E : 
 
 

 Art.1.- Incepând cu data de 01 aprilie 2015 se constată încetarea de 
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, 
a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului 
Gubandru Aurel, ales în Consiliul Local al Municipiului Buzău pe lista de 
candidaţi a alianţei politice a Uniunii Social – Liberale din judeţul Buzău.  

Drept consecinţă se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul 
Local al Municipiului Buzău de pe lista de candidaţi supleanţi ai Organizaţiei 
Judeţene Buzău a Partidului Social Democrat. 
    Art.2.- Prezenta hotărâre poate fi atacată de domnului Gubandru Aurel la 
instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare.    



 Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Financiar - 
Contabil, precum şi secretarul municipiului Buzău vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

PRESEDINTELE SEDINTEI, 
consilier  Lambru Daniel 
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