ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local
al Municipiului Buzău al domnului Ţăndărescu Ştefan
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
509/CLM/17.10.2017, prin care se propune validarea mandatului de consilier în
Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Ţăndărescu Ştefan, supleant
pe lista de candidaţi a Organizaţiei Judeţene Buzău a Partidului Social
Democrat;
- raportul Comisiei de validare al Consiliului Local al Municipiului Buzău,
prin care se propune validarea mandatului de consilier al domnului Ţăndărescu
Ştefan, supleant la alegerile din 05 iunie 2016 pe lista de candidaţi a Organizaţiei
Judeţene Buzău a Partidului Social Democrat, mandat devenit vacant ca urmare
a încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier a domnului
Ioniţă Victor - Ştefan;
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
- prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
- prevederile art. 8 din Regulament aprobat prin O.G. nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale;
- prevederile art. 6, alin. (2) şi (3) şi art. 7 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 31, alin. (5), art. 311), alin. (1), art. 32, alin. (1) şi (3) şi 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 validează mandatul de consilier în Consiliul Local al
Municipiului Buzău al domnului Ţăndărescu Ştefan, ales supleant pe lista de
candidaţi a Organizaţiei Judeţene Buzău a Partidului Social Democrat la
alegerile din 05 iunie 2016, mandat devenit vacant ca urmare a încetării de drept
a mandatului de consilier, înainte de termen, a domnului Ioniţă Victor - Ştefan.

Art.2- Prezenta hotărâre de validare a mandatului poate fi atacată de cei
interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la
adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
Art.3.- Hotărârea nr. 104/2016 privind constituirea Consiliului Local al
Municipiului Buzău se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei
hotărâri.
Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Administraţiei
Publice Locale şi Serviciului Financiar - Contabil va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Bârlă Fănică

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 27 octombrie 2017
Nr. 302
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din
data de 27 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, --abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 22 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi
la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 509/CLM/17.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului
de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău
al domnului Ţăndărescu Ştefan

În conformitate cu prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi prevederile art.
31, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, Organizaţia Judeţenă Buzău a
Partidului Social Democrat, prin adresa nr. 65 din 16.10.2017, a solicitat
Consiliului Local al Municipiului Buzău validarea mandatului de consilier al
domnului Tăndărescu Ştefan, supleant pe lista de candidaţi a acestui partid
politic la alegerile din 05 iunie 2016, mandat devenit vacant ca urmare a încetării
de drept a mandatului de consilier, înainte de termen, a domnului Ioniţă Victor Ştefan prin Hotărârea nr. 301/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.
Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de raportul comisiei de validare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău, în conformitate cu prevederile legale
susmenţionate, în funcţie de depunerea jurământului prevăzut de art. 32, alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, propun Consiliului Local al Municipiului
Buzău să adopte proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
al domnului Ţăndărescu Ştefan în Consiliul Local al Municipiului Buzău.
P R I M A R,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
- Comisia de validare Nr. 27828/17.10.2017
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului
de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău
al domnului Ţăndărescu Ştefan
Urmare încetării de drept a mandatului de consilier a domnului Ioniţă Victor
- Ştefan prin Hotărârea nr. 301/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, a
devenit vacant un mandat de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău,
mandat care se cuvine următorului supleant de pe lista de candidaţi a
Organizaţiei Judeţene Buzău a Partidului Social Democrat, rezultat în urma
scrutinului local din 05 iunie 2016. În acest sens Organizaţia Judeţenă Buzău a
Partidului Social Democrat, prin adresa nr. 65 din 16.10.2017, a solicitat
validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al
domnului Ţăndărescu Ştefan.
Domnul Ţăndărescu Ştefan este născut la data de 27.01.1959 în Comuna
Săpoca, judeţul Buzău, are domiciliul în municipiul Buzău, str. Nimfelor, nr. 42,
judeţul Buzău, de profesie pilot ofiţer, iar în prezent pensionar şi membru în
Consiliul de administraţie la Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău.
Este membru al Organizaţiei Judeţene Buzău a Partidului Social Democrat
şi nu a suferit condamnări penale conform certificatului de cazier judiciar nr.
14191727 din 18 octombrie 2017.
Având în vedere faptul că la alegerile din 05 iunie 2016 nu s-a constatat
încălcarea condiţiilor de eligibilitate, iar alegerea nu s-a făcut prin fraudă
electorală, comisia de validare a Cosiliului Local al Municipiului Buzău propune
validarea, prin votul deschis al consilierilor, a mandatului domnului Ţăndărescu
Ştefan, în funcţie de depunerea în faţa Consiliului Local al Municipiului Buzău a
jurământului prevăzut de art. 32, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de cele de mai sus propunem validarea mandatului de consilier în
Consiliul Local al Municipiului Buzău.
COMISIA DE VALIDARE,
PREŞEDINTE,
Constantin Florescu

SECRETAR,
Alexandru Mihai

JURĂMÂNT

Subsemnatul Ţăndărescu Ştefan luând cunoştinţă de validarea mandatului
pentru funcţia de consilier, depun şi semnez în faţa Consiliului Local al
Municipiului Buzău următorul jurământ:

"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună - credinţă
tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor
municipiului BUZĂU. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

Buzău, 27 octombrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Bârlă Fănică

CONSILIER,
Ţăndărescu Ştefan

2 ex. 1 el si dosar

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- SECRETAR Nr. /CLM/2017

PREFECTURA JUDEŢULUI BUZĂU
- Serviciul Controlul Legalităţii, al Aplicării
Actelor Normative, Contencios Administrativ,
Aplicarea Apostilei şi Relaţii cu Autorităţile Locale -

Urmare adresei dvs. nr. 7.919 din 14 iunie 2012, vă înăintăm alăturat
situaţia cu datele consilierului ales în Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa ordinară din 23 februarie 2017.

INSPECTOR CU ATRIBUŢII
DELEGATE DE
SECRETAR,
George Sava

ex. 2

SITUAŢIE
privind datele referitoare la consilierul local Hudiţoiu Bogdan - Florin
- municipiul Buzău -

Data
naşterii

N Numele
C.N.P.
r.
şi
c prenumel
rt
e
.
0
1
2
3
Hudiţoiu 1890424100163 24.04.1989
Bogdan Florin
1

Naţionalitatea

4
rom
ână

Studii

5

Profesia
de bază

Sex
M/F

Data
alegerii

6
politolog

7
M

8

La
Apar primul
te- man
neţa
poli- dat
tică DA/
NU
9
10
PSD NU

Telefon

11
0765.29.59.46

