
             
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

 - CONSILIUL LOCAL - 
 

 
H O T Ă R Â R E 

 pentru completarea componenţei nominale a Comisiei de validare, 
 precum şi a unei comisii de specialitate în principalele domenii  

de activitate ale 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. 
114/CLM/10.03.2017, prin care se propune completarea componenţei nominale a 
comisiei de validare, precum şi a unei comisii de specialitate în principalele domenii 
de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - raportul nr. 6.963 al Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
  - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 4 şi art. 17 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; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36, alin. 3), lit. a), art. 45, alin. (1), 54, alin. (1) - (6) 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 aprobă completarea componenţei nominale a Comisiei de validare 

aprobată prin Hotărârea nr. 102/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu 
următorul membru: 

- doamna consilier Ionescu Maria. 
Art.2.- Se aprobă completarea componenţei nominale a unei comisii de 

specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Buzău aprobate prin Hotărârea nr. 107/2016, după cum urmează: 

- la Comisia pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, doamna consilier Ionescu Maria, din partea Partidului Mişcarea 
Populară.  



 
Art.3.- Hotărârile nr. 102/2016 şi nr. 107/2016 ale Consiliului Local al 

Municipiului Buzău se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei 
hotărâri. 
 Art.4.- Prezenta hotărâre se va comunica consilierilor aleşi în Comisia de 
validare şi comisiile de specialitate prin grija secretarului municipiului Buzău. 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Daniel Lambru 

  
 
 
 
 
 
 

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                            SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 
                                                                                  Diana Mariana Pavel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 28 martie 2017     
Nr. 87  
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 28 martie 2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 23 voturi pentru, --- abţineri 
şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 



 
 

           ROMÂNIA 
     JUDEŢUL BUZĂU 
   MUNICIPIUL BUZĂU 
          - PRIMAR -  
Nr. 114/CLM/10.03.2017  
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru completarea componenţei nominale  
a Comisiei de validare, precum şi a unei comisii de specialitate în  

principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al  
Municipiului Buzău 

  
 
 În urma adoptării unei hotărâri de încetare înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier în comisia de validare şi respectiv în una din 
comisiile de specialitate în principalele domenii de activitate ale autorităţii 
deliberative acesta a rămas descompletată.   

Astfel, Comisia de validare aprobată prin Hotărârea nr. 102/2016 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău, se completează cu doamna consilier Ionescu Maria.   
       De asemenea, componenţa nominală a unei comisii de specialitate în 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău 
aprobate prin Hotărârea nr. 107/2016, se completează după cum urmează: 

- la Comisia pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, doamna consilier Ionescu Maria, din partea Partidului Mişcarea 
Populară. 
 În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
 

 
P R I M A R, 

Constantin Toma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

- Direcţia Administraţie Publică Locală - 
Nr. 6.963/10.03.2017 

 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre pentru completarea componenţei nominale  

a Comisiei de validare, precum şi a unei comisii de specialitate în principalele 
domenii de activitate ale Consiliului Local al  

Municipiului Buzău 
 

  
 În urma încetării de drept înainte de expirare a mandatului de consilier din 
Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Marin Ion prin demisie, fost 
membru în comisia de validare şi într-una din comisiile de specialitate în 
principalele domenii de activitate, a rămas vacant un loc de membru. 
 Întrucât prin Hotărârea nr. 30/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău a 
fost validat mandatul de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a 
doamnei Ionescu Maria, propunem completarea componenţei nominale a comisiei 
de validare cât şi a comisiei de specialitate, după cum urmează: 

- la Comisia de validare, doamna Ionescu Maria;  
- la Comisia pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, doamna consilier Ionescu Maria, din partea Partidului Mişcarea 
Populară. 

Hotărârile nr. 102/2016 şi nr. 107/2016 ale Consiliului Local al Municipiului 
Buzău se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 
 În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Buzău în vederea adoptării lui. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Jipa Petronela 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


