
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL  BUZĂU 
-CONSILIUL  LOCAL- 

 
H O T Ă R Â R E 

privind reorganizarea Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău 

 
      Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă 
ordinară; 
      Având în vedere : 

 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub numărul  301 /CLM/2017 prin care se propune reorganizarea Comisiei 
Tehnico-Economice a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
        - raportul comun al Serviciului Dezvoltare şi Implementare Proiecte şi 
al Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice nr. 16167/2017; 

-  avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău;        
     - prevederile Legii 10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
      - prevederile art.45, alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
      În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), c) şi d) şi alin.(4), lit. d), art. 45, alin. 
(1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art.126 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art.1. 
(1)  Se reorganizează Comisia Tehnico-Economică a Consiliului 

Local al Municipiului Buzău, în următoarea componenţă: 
- Andrei Neder, viceprimar, preşedinte; 
- Vasile Murguleţ, consilier, Consiliul Local al Municipiului Buzău, 

membru; 



- Aurelia Turcoman, şef serviciu Investiţii, Achiziţii Publice, 
membru; 

- Anişoara Preda, şef serviciu Gospodărie Urbană şi Protecţia 
Mediului, membru; 

- Laurenţiu Vasile, director executiv Direcţia Finanţe Publice 
Locale, membru; 

- Victor Alexandru, consilier, serviciul Adiministrare Patrimoniu, 
membru 

- Jr. Viorel Dima, consilier juridic, serviciul Juridic, membru; 
- George Florea, consilier, serviciul Dezvoltare şi Implementare 

Proiecte, secretar. 
(2)  În cazul absenţei preşedintelui Comisiei Tehnico-Economice 

(CTE), atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de domnul consilier 
Vasile Murguleţ. 
Art.2.- Articolul 1 din Hotărârea nr.53/2013 a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău se abrogă. 
Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 

Dezvoltare şi Implementare Proiecte şi al Serviciului Investiţii, Achiziţii 
Publice, precum şi al persoanelor nominalizate la art.1 va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Laurenţiu Cristinel Ţepeluş 

 
 

                                              CONTRASEMNEAZĂ : 
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                                                 MUNICIPIULUI BUZAU, 
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Buzau, 30 iunie 2017 
Nr. 182 
      

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 30.06.2017, cu respectarea prevederilor art. 
45, alin. (2), lit. a 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.        


