
 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL – 
 
 

HOTĂRÂRE  
 pentru revocarea Hotărârii nr. 149 /26.05.2017 pentru închirierea spaţiului 
situat pe b-dul Unirii, cartier Micro 3 bloc E 1, parter pentru sediul partidul 

Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Filiala Buzău 
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
extraordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr.277/CLM/2017, prin care se propune revocarea Hotărârii nr. 149/ 
26.05.2017 pentru închirierea spaţiului situat pe b-dul Unirii, cartier Micro 3 
bloc E 1, parter pentru sediul partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Filiala 
Buzău 
       - raportul nr. 15496/2017 al Serviciului Juridic, din cadrul aparatului 
propriu de specialitate al primarului; 
        - avizul Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;   
 adresa nr. 147/09/06.2017 a Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău; 
 -prevederile art. 36 , alin. (9), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul  art. 39, alin. (2) , 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.- Se revocă Hotărârea  nr. 149 / 26.05.2017 pentru închirierea 
spaţiului situat pe b-dul Unirii, cartier Micro 3 bloc E 1, parter pentru sediul 
partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Filiala Buzău 
 
 
 
 



 
Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic 

va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                       
 
 

                                           PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                       consilier Laurenţiu Ţepelus 
 
 
 

                                        CONTRASEMNEAZA: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                          Roxelana Radu 
 
 
 
 
Buzău, 09 iunie 2017   
Nr. 174 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 

Buzău în şedinţa din data de 09 iunie 2017, 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. 
 


