
                                         ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                         - CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Â R E 

 pentru completarea și înlocuirea componenței nominale a Comisiei pentru 
muncă și protecție socială a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
    Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în 
ședință extraordinară; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr. 308 /CLM/2016, prin care se propune completarea și înlocuirea 
componenței nominale a Comisiei pentru muncă și protecție socială a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 197 privind 
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, a calității de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a 
doamnei Cristea Mariana; 

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 198 privind 
validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al 
domnului Hudițoiu Bogdan Florin; 
 -cererea domnului Vasile Gheorghe, înregistrată sub nr. 
308/CLM/2016, membru al Partidului Mișcarea Populară prin care solicită 
înlocuirea sa în componența Comisiei pentru muncă și protecție socială cu 
domnul consilier Roșioru Silviu - Laurențiu, membru în cadrul Partidului 
Social Românesc ( PSRO); 
 - raportul Direcției Administrației Publice Locale, precum și avizul 
Comisiei juridice și de disciplină apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor și libertăților cetățenilor, a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 

- prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 
- prevederile  art. 17,  alin.(2) din Regulamentul - cadru de organizare 

și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 
35/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;   

- prevederile art. 27, alin. (3) din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, aprobat prin 
Hotărărea nr. 92/2012. 
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În temeiul art. 36, alin.(3), lit. a), art. 45, alin. (1), art. 54, alin. (1) și (6) 
și art.115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 Art.1.- Se aprobă completarea componenței nominale a Comisiei 
pentru muncă și protecție socială a Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
după cum urmează: 

- Hudițoiu Bogdan Florin- în locul doamnei consilier Cristea Mariana; 
  Art.2- Se înlocuiește domnul consilier Vasile Gheorghe cu domnul 

consilier Roșioru Silviu - Laurențiu, în componența nominală a Comisiei 
pentru muncă și protecție socială a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
 Art.3.- Hotărârea nr.107/2016 privind organizarea comisiilor de 
specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiuluiu Local al 
Municiului Buzău a Consiliului Local al Municipiului Buzău se modifică în 
mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.4.- Prezenta hotărâre se va comunica consilierilor aleși în comisia 
de specialitate prin grija secretarului municipiului Buzău. 
 

  

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 
consilier Constantin Florescu 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 14 noiembrie 2016, 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 21 

consilieri prezenţi la şedinţă. 


