
 
                                            ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

                                             - CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a 

domnului Bârlă Fănică și declararea ca vacant a locului consilierului în cauză 
     
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a primarului, înregistrată sub nr.     
591/CLM/21.12.2017, prin care se propune constatarea încetării de drept, 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în 
Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Bârlă Fănică și declararea ca 
vacant a locului consilierului în cauză; 

- referatul constatator nr. 33.854 prevăzut de art. 12, alin. (2) din Legea 
nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- demisia domnului Bârlă Fănică înregistrată la nr. 33.854 din 18 
decembrie 2017; 
 - prevederile art. 9, alin. (2), lit. a), alin. (3),  și art. 12  din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 În temeiul art. 36, alin. (1), 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 Ș T E : 
 

 
 Art.1.- La data adoptării prezentei hotărâri se ia act de demisia domnului 
Bârlă Fănică și se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului, ca urmare a demisiei, a calităţii de consilier în Consiliul 
Local al Municipiului Buzău.  

La aceeași dată, se declară vacant locul consilierului în cauză. 
 
 
 



 
 Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Financiar - 
Contabil, precum şi secretarul municipiului Buzău vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 
consilier Alexandru Mihai 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                            SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                          Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 29 ianuarie 2018 
Nr.   1 
 
 
 
 
 
 



 
            ROMÂNIA 
     JUDEŢUL BUZĂU 
    MUNICIPIUL BUZĂU 

  - PRIMAR - 
  Nr. 591/CLM/21.12.2017 
  
 
 
 
                                  

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarâre privind constatarea încetării de drept, înainte de 

expirarea duratei normale mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al 
Municipiului Buzău a domnului Bârlă Fănică și declararea ca vacant a locului 

consilierului în cauză 
 

 
Domnul consilier Bârlă Fănică, ales în Consiliul Local al Municipiului 

Buzău pe lista de candidați ai Partidului Social Democrat și validat prin 
Hotărârea nr. 103 din 22 iunie 2016 și-a prezentat demisia din calitatea de 
consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului. 

Faţă de cele de mai sus, având în vedere prevederile art. 45, alin. (1), 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 9, alin. (2), lit. a), și art. 12 
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, supun adoptării plenului consiliului local proiectul de 
hotărâre anexat. 

  
 

PRIMAR, 
                                    Constantin Toma 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 ROMÂNIA 
    JUDEŢUL BUZĂU 
 MUNICIPIUL BUZĂU 

  - SECRETAR - 
Nr. 33.854/18.12.2017 

 
 
 

REFERAT CONSTATATOR 
la proiectul de hotarâre privind constatarea încetării de drept, înainte de 

expirarea duratei normale mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al 
Municipiului Buzău a domnului Bârlă Fănică și declararea ca vacant a locului 

consilierului în cauză 
 
 
 

Prin cererea nr. 33.854 din 18 decembrie 2017 domnul Bârlă Fănică şi-a 
înaintat demisia din calitatea de consilier local din cadrul Consiliului Local al 
municipiului Buzău. 

Potrivit prevederilor art. 9, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de 
consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, prin demisie, iar Consiliul Local adoptă, în prima sedinţă ordinară, 
la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se 
declară vacant locul consilierului în cauză. 

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de 
hotărâre, prin care, la data adoptării acestuia, Consiliul Local: 

-să ia act de cererea de demisie a domnului Bârlă Fănică din calitatea de 
consilier local din cadrul Consiliului Local al municipiului Buzău; 

-să declare vacant locul consilierului local în cauză. 
  Atașăm alăturat cererea de demisie nr. 33.854 din 18 decembrie 2017. 

Am întocmit prezentul referat  în baza art. 12, alin. (2) din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
PRIMAR,                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

   Constantin Toma            Eduard Pistol                                
                                                                           
 


