
 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Local al comunei Pietroasele 

  

 Consiliul Local Pietroasele, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă de constituire, 

 Având în vedere: 

 procesul - verbal al comisiei de validare, prin care se propune validarea mandatelor consilierilor aleşi 

în Consiliul Local al comunei Pietroasele la 05 iunie 2016; 

 prevederile art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin 

Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, ordonanţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

673/2002;  

 prevederile art. 6 alin. (2) şi art. 7 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 privind 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; 

 În temeiul art. 31, alin. (5), art. 33 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată şi actualizată,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  

 Art.1  Se validează mandatele de consilier în Consiliul Local al comunei Pietroasele ale candidaţilor 

aleşi la 05 iunie 2016, după cum urmează:  

1. Andras Georgeta – PMP 

2. Balaceanu Liliana Daniela - PSD 

3. Banica Ionel - PSD 

4. Barzoiu Lilian - PSD 

5. Dumitrascu Dragos Dumitru - PNL 

6. Filip Stefan - PSD 

7. Mares Marcel - PSD 

8. Mihaiu Ion - PSD 

9. Mocanu Laurentiu - PSD 

10. Tanase Ionel - PNL 

11. Tescan Neculai Miron - PSD 

12. Valcu Nicolae - PSD 

13. Zaplaic Virgil - PSD 

 

Art.2  Se constată renunţarea la mandatul de consilier local al domnului Enache Cornel care a optat pentru 

funcţia de primar al comunei Pietroasele şi drept consecinţă declară vacant un mandat de consilier pe lista 

Partidului Social Democrat. 

Art.3 Pe locul devenit vacant potrivit art. 2 din prezenta hotărâre se validează mandatul de consilier local 

în Consiliul Local al comunei Pietroasele a domnului Barzoiu Lilian, primul supleant pe lista Partidului Social 

Democrat . 

Art.4  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre consilierilor care au absentat motivat.   

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ, 

___________________ 

  

ASISTENŢI: 

_______________ 

_______________ 

                                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                                         Secretarul comunei, 

                                                                                                        Matache Aurelia                                                                  

Nr40 /25  iunie 2016 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, -  voturi „împotrivă” şi -  „abţineri” din numărul total de 13 

consilieri aleşi, respectiv 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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