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H O T A R A R E 
 pentru completarea componenţei nominale a comisiei de validare, precum şi a 

unor comisii de specialitate în principalele domenii de 
 activitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

    Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregis-trată sub 
nr. 71/CLM/2015, prin care se propune completarea compo-nenţei nominale a 
comisiei de validare, precum şi a unor comisii de specialitate în principalele 
domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
 - raportul Direcţiei Administraţiei Publice Locale, precum şi avizul Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apă-rarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 
 - prevederile art. 4 şi art. 17, alin. (3) 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. 27, alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 92/2012. 
 In temeiul art. 36, alin. 3), lit. a), art. 45, alin. (1), 54, alin. (1) şi (6) 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 A R A S T E : 

 
 Art.1.- Se aprobă completarea componenţei nominale a comisiei de 

validare aprobată prin Hotărârea nr. 94/2012 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, cu următorii membrii: 

- domnul consilier Coman Constantin; 

- domnul consilier Istrătescu Stefan - Liviu.   
 

 



Art.2.- Se aprobă completarea componenţei nominale a unor comisii de 
specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău aprobate prin Hotărârea nr. 99/2012, după cum urmează: 

a) la Comisia pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare, 
domnul consilier Coman Constantin;  

b) la Comisia pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, culte,  
familie şi protecţie copii, domnul consilier Istrătescu Stefan – Liviu; 

 c) Comisia pentru  muncă şi protecţie socială, domnul viceprimar Dunel 
Alexandru. 

  Art.3.- Hotărârile nr. 94/2012 şi nr. 99/2012 ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei 
hotărâri. 
 Art.4.- Prezenta hotărâre se va comunica consilierilor aleşi în comisia de 
validare şi comisiile de specialitate prin grija secretarului municipiului Buzău. 
 
 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA, 
consilier Lambru Daniel 
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 30 aprilie 2015, 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. 

 
 

 


