
      ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL – 

 
H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului 
Buzău pentru perioada aprilie - iunie 2015 

 
 

      Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;  
 Având în vedere : 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 30/CLM/2015, prin care se propune alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru  perioada aprilie - iunie 2015;  

- prevederile art. 9, alin. (1), (3) şi (4) din Regulamentul - cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
673/2002;    
 - prevederile art. 12, alin. (1) – teza finală şi alin. (2) din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Buzău aprobat 
prin Hotărârea nr. 92/2012.   

 In temeiul art. 35, alin (1), art. 41 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.- Domnul consilier  Lambru Daniel se alege preşedinte de şedinţă 
al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie - iunie 2015, 
calitate în care va îndeplini atribuţiile prevăzute de lege şi Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va comunica prezenta hotărâre 
Direcţiei Administraţiei Publice Locale şi preşedintelui de şedinţă ales.   

 
           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

          consilier Alexandru Dunel   
 

  
CONTRASEMNEAZĂ: 
      SECRETARUL  

MUNICIPIULUI BUZĂU, 
       Ştefan Nedelcu 

 
 
Buzău, 26 martie 2015 
Nr.  57 
 



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

din data de 26 martie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi 
pentru,  - abţineri şi  -voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 
consilieri prezenţi la şedinţă. 

 


