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- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E  
 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local  

al Municipiului Buzău al doamnei Kati Orzea 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
extraordinară;  

Având în vedere: 
-Ordinul Prefectului nr. 360 din 07.06.2019 privind constatarea încetării de 

drept a mandatului de consilier local al domnului Alexandru Mihai și declararea 
ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului local al Municipiului 
Buzău; 

-adresa Partidului Alianța Liberalilor și Democraților nr. 86 din 10.06.2019, 
înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 71.077 din 11.06.2019; 

-expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr.223/CLM/13.06.2019;  

-raportul nr. 72263 din 13.06.2019 al Comisiei de validare a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău, prin care se propune validarea mandatului de 
consilier a doamnei Kati Orzea;    

-avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

-prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările 
ulterioare;  

-prevederile art. 8 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin O.G. 
nr.35/2002; 

-prevederile art. 6, alin. (2) şi (3) şi art. 7 din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 31, art. 311), alin. (1), art. 32 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.- Se validează mandatul de consilier în Consiliul Local al 
Municipiului Buzău al doamnei Kati Orzea, pe locul devenit vacant ca urmare a 
încetării de drept a mandatului de consilier, înainte de termen, al domnului 
Alexandru Mihai. 

  
 
 



 
  
  Art.2- Prezenta hotărâre de validare a mandatului poate fi atacată de cei 

interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la 
adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. 

Art.3.- Hotărârea nr. 104/2016 privind constituirea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art.4.- Doamna Kati Orzea îl înlocuiește pe domnul Mihai Alexandru în 
Comisiile Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Administraţiei 
Publice Locale şi Serviciului Financiar – Contabil, precum și secretarul 
municipiului Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 
 

 
PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 

                                     consilier Ștefan Țăndărescu 
 
 
 
 
 
                                                               

                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                       Eduard Pistol 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buzău, 14 iunie 2019 
Nr. 162 

 
 
 

       Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în ședința din data de 14 iunie 2019, cu respectarea prevederilor art. 
45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată 
și actualizată, cu un număr de 18 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 22 consilieri în funcție și 19 consilieri prezenți 
la ședință.  

 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR - 

Nr. 223/CLM/13.06.2019 
 
 

 
                                        EXPUNERE DE MOTIVE 
privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău 

al doamnei Kati Orzea 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi prevederile art. 
31, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, Partidul Alianța Liberalilor și 
Democraților, prin adresa nr. 86 din 10.06.2019, înregistrată la Primăria 
municipiului Buzău la nr. 71.077 din 11.06.2019, a solicitat Consiliului Local al 
Municipiului Buzău validarea mandatului de consilier al doamnei Kati Orzea, 
supleant pe lista de candidaţi a acestui partid politic la alegerile din 05 iunie 
2016, mandat devenit vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de 
consilier, înainte de termen, a domnului Alexandru Mihai.  

Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de raportul comisiei de validare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, în conformitate cu prevederile legale 
susmenţionate, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău să adopte 
proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al doamnei Kati 
Orzea în Consiliul Local al Municipiului Buzău.     

   
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 
Constantin Toma 
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JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

- Comisia de validare - 
Nr. 72263 din 13.06.2019 

 
 
 

R A P O R T 
 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău 

al doamnei Kati Orzea 
 
 
 

Urmare încetării de drept a mandatului de consilier al domnului Alexandru 
Mihai, a devenit vacant un mandat de consilier în Consiliul Local al Municipiului 
Buzău, mandat care se cuvine următorului supleant de pe lista de candidaţi a 
Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, rezultat în urma scrutinului local din 
05 iunie 2016.  

În acest sens Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, prin adresa nr. 86 
din 10.06.2019, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 
71077/11.06.2019, a solicitat validarea mandatului de consilier în Consiliul Local 
al Municipiului Buzău al doamnei Kati Orzea.  

Doamna Kati Orzea este născută la data de 27.02.1978 în orașul Urlați, 
judeţul Prahova, având domiciliul în municipiul Buzău, fiind învățătoare la 
Școala cu clasele I-VIII “Ion Creangă” nr. 16. 

Nu este înscrisă în certificatului de cazier judiciar, conform certificatului de 
cazier judiciar nr. 20608014 din 11.06.2019 

Având în vedere faptul că la alegerile din 05 iunie 2016 nu s-a constatat 
încălcarea condiţiilor de eligibilitate, iar alegerea nu s-a făcut prin fraudă 
electorală, comisia de validare a Cosiliului Local al Municipiului Buzău propune 
validarea, prin votul deschis al consilierilor, a mandatului doamnei Kati Orzea. 

 
 

COMISIA DE VALIDARE, 
 

 
    PREŞEDINTE,                 MEMBRI,      
   
        Constantin Florescu                                         Nicu Liviu Bănică  
 
 
             Daniel Lambru         
  
 


