
                                                             ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                                                  CONSILIUL LOCAL  
 
 

HOTĂRÂRE 

  privind alegerea viceprimarilor municipiului Buzău 
 

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

convocată de îndată; 
 Avănd în vedere: 

 - Încheierea civilă din 20.10.2020 a Judecătoriei Buzău, privind validarea mandatelor 
consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul Local al Municipiului Buzău, pronunțată în Dosarul nr. 
12498/200/2020; 

- 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. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), art. 139, alin. (1), coroborat cu 
art. (5), lit. cc), art. 152, art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE:  
 
Art.1.- Începănd cu data adoptării prezentei hotărări se aleg în funcţia de viceprimari ai 

municipiului Buzău, cu plata indemnizaţiei lunare prevăzută de lege, următorii consilieri: 

 Ionuţ – Sorin Apostu; 

 Oana Matache. 
Art.2.- Se aprobă desemnarea viceprimarului, Ionuț – Sorin Apostu, care va exercita primul 

calitatea de înlocuitor de drept al primarului municipiului Buzău, pe durata mandatului. 
 Art.3.- Prezenta hotărăre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, primarului 

municipiului Buzău și viceprimarilor. 
 

       CONSILIERI LOCALI, 

                                                      consilier local Roșioru Silviu - Laurențiu 
 
 

            consilier local Oana – Ramona – Cătălina Gheorghiu 
 

 
 

                                           CONTRASEMNEAZĂ: 
    SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                         Eduard Pistol 
 
 
 
 

 
Hotărârea a fost semnată în condițiile art. 140, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Buzău, 28 octombrie 2020  
Nr. 239 
   
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data 
de 28 octombrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 152, alin. (2), coroborat cu art. (5), lit. cc) 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.  
 Rezultatul votului secret: Apostu Ionuț - Sorin: 17 voturi pentru și 2 voturi anulate; 
         Matache Oana: 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 vot anulat. 
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