
             
                                              ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
MUNICIPIUL BUZAU 

                                       - CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T A R A R E 
privind desemnarea domnului consilier Anica Mihai 

în calitate de membru în Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, 
realizarea lucrarilor publice,protectia mediului si turism a Consiliului Local al 

Municipiului Buzau 
  

 
    Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr.17/CLM/17.01.2018, prin care se propune desemnarea domnului consilier 
Anica Mihai, în calitate de membru în Comisia pentru amenajarea teritoriului, 
urbanism, realizarea lucrarilor publice,protectia mediului si turism a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 

-  raportul Direcției Administrației Publice Locale nr.1918/17.01.2018; 
- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 27, alin. (3) din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 
92/2012. 
 In temeiul art. 45, alin. (1) și art. 54, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  

 

H O T A R A S T E : 

 
  Art.1.- Domnul  Anica Mihai, validat în funcția de consilier  prin Hotărârea 
nr. 2/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, va desfășura activitatea în 
calitate de membru în Comisia  pentru amenajarea teritoriului, urbanism, 
realizarea lucrarilor publice,protectia mediului si turism a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

 
Art.2.- Hotărârea nr. 107/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se 

modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 



 
 

            Art.3.- Prezenta hotărâre se va comunica domnului consilier Anica 
Mihai și secretarului tehnic al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, 
realizarea lucrarilor publice,protectia mediului si turism a Consiliului Local al 
Municipiului Buzau. 

 
 

 

PRESEDINTE SEDINTA, 
     consilier Alexandru Mihai 

 
 
 
 
 

                                                                         
                                                                            CONTRASEMNEAZA: 
                                                              SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                               Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Buzău,  29 ianuarie 2018 
Nr.  3 

 
 
 
 
 
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 

şedinţa din data de 29 ianuarie 2018 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 23 
consilieri în funcţie şi  22 consilieri prezenţi la şedinţă. 

               

 
 



        
 
        ROMANIA 
  JUDETUL BUZAU 
MUNICIPIUL BUZAU 
        - PRIMAR -  
 Nr. 17/CLM/17.01.2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Anica Mihai în 

calitate de membru în Comisia  pentru amenajarea teritoriului, urbanism, 
realizarea lucrarilor publice,protectia mediului si turism a Consiliului Local al 

Municipiului Buzau 
 
 
 

În urma constatării încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale 
a mandatului, a calității de consilier  în Consiliul Local al Municipiului Buzău a 
domnului Fănică Bârlă, prin Hotărârea nr. 1/2018, a rămas vacant un loc de 
membru în Comisia pentru pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea 
lucrarilor publice, protectia mediului si turism a Consiliului Local al Municipiului 
Buzau; 

În locul rămas vacant propun desemnarea domnului consilier Anica Mihai, 
validat în funcția de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău prin 
Hotărârea nr. 2 /2018. 
 Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile art. 27, alin. (3) 
din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 92/2012, s-a elaborat alăturatul proiect de 
hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
 

 
 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                     
 
 
 
 
      
  

        ROMANIA 
        JUDETUL BUZAU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 

-Direcția Administrația Publică Locală- 
Nr.1918 /17.01.2018 

 
 
 

       R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Anica Mihai în 

calitate de membru în Comisia pentru pentru amenajarea teritoriului, urbanism, 
realizarea lucrarilor publice,protectia mediului si turism a Consiliului Local al 

Municipiului Buzau 
 
 
 

Pe locul domnului Fănică Bârlă, a rămas vacant un loc de membru în 
Comisia pentru pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor 
publice,protectia mediului si turism a Consiliului Local al Municipiului Buzau; 

Pe locul rămas astfel vacant, propunem desemnarea în comisia sus 
menționată a domnului consilier Anica Mihai, validat prin Hotărârea nr.2/2018 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

In sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al 
Municipiului Buzău în vederea adoptării lui. 
 

 
 
 
 
 

                     DIRECTOR EXECUTIV, 
                 Petronela Jipa 


