
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea modelului legitimației primarului municipiului, a 

viceprimarilor și a consilierilor locali, precum şi a modelului  
semnului distinctiv al calității acestora 

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară; 
  Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
347/CLM/2016 prin care se propune aprobarea modelului legitimației 
consilierilor locali, a primarului municipiului  și viceprimarilor precum și a 
modelului semnului distinctiv al calității acestora; 
- raportul Direcției Administrație Publică Locală  precum și avizul comisiei de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi b), alin. (3), lit. a) și alin. (4) lit. a), 
art. 45, alin. (1), art. 49 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 modelul legitimației și semnului distinctiv al calității 
de reprezentant ales pentru primarul municipiului Buzău, prevăzute în anexa 
nr.1. 

Art.2. – Se aprobă modelul legitimației  de viceprimar al municipiului 
Buzău și modelul semnului distinctiv al calității de viceprimar, prevăzute în 
anexa nr.2. 

Art.3. – Se aprobă modelul legitimației de consilier local  și modelul 
semnului distinctiv al calității de consilier local  al municipiului Buzău, 
prevăzute în anexa nr.3. 

Art.4. – Se aprobă efectuarea cheltuielilor pentru confecționarea 
legitimațiilor și a semnelor distinctive care atestă calitatea de primar, 
viceprimar și de consilier local al municipiului Buzău, cheltuieli care se 
suportă din bugetul Consiliului Local-capitolul Autorități executive. 

Art.5. – La încetarea mandatului înainte de termen sau a perioadei 
pentru care au fost eliberate, legitimația și semnul distinctiv care atestă 
calitatea de ales local pot fi păstrate de către titulari, cu titlu evocativ. 

Utilizarea legitimației sau a semnului distinctiv după încetarea calității 
de ales local în scopul obținerii unor avantaje de orice natură constituie 
uzurpare de calități oficiale și se pedepsește conform Codului penal. 



Art.6. – Anexele nr. 1 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.7.- Primarul municipiului Buzău prin intermediul Direcției 

Administrației Publice Locale, Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 
Organizare, Cooperare Interinstituțională și Serviciului Financiar – Contabil va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI 
consilier Constantin Florescu 

 
 
 

 
 

 
 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                                           INSPECTOR CU ATRIBUȚII   

                                                                    DELEGATE DE  
                                                                     SECRETAR  

                                                                    George Sava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 24 noiembrie 2016 
Nr.231 
 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în ședința din data de 24 noiembrie 2016, cu respectarea prevederilor 
art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată și actualizată cu un număr de 20 voturi pentru, - abțineri și - voturi 
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți 
la ședință. 


