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HOTĂRÂRE 
  privind alegerea Comisiei de validare și de numărare a voturilor  

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
  

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

extraordinară, convocată de îndată; 
Având în vedere: 
- Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 753/28.10.2020 privind 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău în urma alegerilor locale din 27.09.2020. 

 
În temeiul prevederile art. 127, alin. (1), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 

(5), lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

        HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1.- Se alege Comisia de validare și de numărare a voturilor a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău, pe perioada mandatului acestuia, 
alcătuită din 5 consilieri, în următoarea componenţă: 

 Roșioru Silviu - Laurențiu; 

 Olariu Vasile; 

 Cojocaru Teodor; 

 Suditu Marius; 

 Dragu Valentin – Marian. 
 

Art.2.- Comisia de validare prevăzută la art. 1 validează rezultatul votului 
secret desfășurat în condițiile art. 139, alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art.3.- Comisia constituită la art. 1 va exercita și atribuții cu privire la 

numărarea voturilor, atunci când situația o impune. 
 
Art.4.- (1) Comisia de validare prevăzută la art. 1 își alege, prin votul 

deschis al majorității absolute a consilierilor locali ce o compun, președintele și 
secretarul comisiei. 

   (2) Președintele comisiei ales potrivit alin. (1) stabilește modul de 
lucru și atribuțiile fiecărui membru al comisiei. 



 
Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului 

Buzău, primarului municipiului Buzău și membrilor Comisiei de validare. 
 
  

 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

      consilier local Ionuț – Sorin Apostu 
                                                  

 
 

 
 

                                                                
CONTRASEMNEAZĂ: 

    SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                         Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buzău, 28 octombrie 2020 
Nr. 238   

 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 28 octombrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, 
alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi 
pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 19 consilieri în 
funcţie şi 19 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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