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MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 

H O T Ă R Â 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 Marin Ion 
 
 
  

    Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 65/CLM/10.02.2017, 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 Marin Ion; 

- raportul secretarului municipiului Buzău, 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. 9, alin. (2), lit. a), art. 10  şi art. 12, alin.(1) şi (2) din 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 În 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 Ă R Ă Ş T E: 

 
 

 Art.1.- Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului 
Buzău a domnului Marin Ion, ales pe lista de candidaţi a Partidului Mişcarea 
Populară din judeţul Buzău la alegerile locale din 05 iunie 2016, ca urmare a 
demisiei. 



Art.2.- Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul Local al 
Municipiului Buzău, locul urmând să fie ocupat de supleantul de pe lista 
Organizaţiei Judeţene Buzău a Partidului Mişcarea Populară.  
 Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Financiar 
– Contabil va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4.- Secretarul municipiului Buzău va asigura transmiterea şi 
publicitatea prezentei hotărâri. 
 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Vasile Murguleţ 

 
 

 
 

 
 

 
                               CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                Diana Mariana Pavel 
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