
 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 
 

 

 H O T A R A R E  
privind validarea mandatului unui consilier local 

 
 Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau, 

 Avand in vedere: 

   - raportul Comisiei de validare a Consiliului local Pietroasele inregistrat sub nr. 

333/31.01.2018, intocmit in temeiul art. 31, alin.2,3 si 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administratia publica locala, republicata si art.100, pct.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 

   - adresa nr.3/22.01.2018 a Organizatiei Judetene Buzau a Partidului Miscarea Populara, 

inregistrata la Primaria comunei Pietroasele la nr.249/25.01.2018; 

   - Hot. Nr. 3 /31.01.2018, privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier 

local; 

   -prevederile art. 96 alin.(9) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autoritatilor 

administratiei publice locale, republicata. 

    In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala,republicata  

 

H O T A R A S T E : 
 Art.1 Se valideaza mandatul de consilier local al doamnei Gheorghe Mioara, 

urmatorul pe lista Partidului Miscarea Populara. 

 Art. 2 Hotararea Consiliului local Pietroasele nr.1/39/25.06.2016 si Hotararea 

Consiliului Local nr.2/40/25.06.2016 se modifica corespunzator prevederilor art. 1; 

Art.3 Secretarul comunei va difuza prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor 

interesate. 

 

Presedinte de sedinta, 

Mares Marcel 

Nr.4                                                                                          contrasemneaza                                                                             

Data:31.01.2018                                                                           secretar, 

                                                                                                    Matache Aurelia 

        

                                    
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 12 voturi pentru,_ voturi impotriva,_   

abtineri 1 absenti. 

 

https://idrept.ro/00100465.htm
https://idrept.ro/00077554.htm


 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

                                                                                                     PROIECT 

Nr.4/25.01.2018 

 HOTARARE  
 

privind validarea mandatului unui consilier local 
 

 Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau, 

 Avand in vedere: 

   - raportul Comisiei de validare a Consiliului local Pietroasele inregistrat sub nr. 

333/31.01.2018, intocmit in temeiul art. 31, alin.2,3 si 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administratia publica locala, republicata si art.100, pct.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 

   - adresa nr.3/22.01.2018 a Organizatiei Judetene Buzau a Partidului Miscarea Populara, 

inregistrata la Primaria comunei Pietroasele la nr.249/25.01.2018; 

   - Hot. Nr.3/31.01.2018, privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier 

local; 

   -prevederile art. 96 alin.(9) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autoritatilor 

administratiei publice locale, republicata. 

    In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala,republicata  

 

H O T A R A S T E : 
 Art.1 Se valideaza mandatul de consilier local al doamnei Gheorghe Mioara, 

urmatorul pe lista Partidului Miscarea Populara. 

 Art. 2 Hotararea Consiliului local Pietroasele nr.1/39/25.06.2016 si Hotararea 

Consiliului Local nr.2/40/25.06.2016 se modifica corespunzator prevederilor art. 1; 

Art.3 Secretarul comunei va difuza prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor 

interesate. 

 
                                                                       Initiator, 

Primar, 

Enache Cornel 

                                                                                                              avizat 

                                                                                                              secretar, 

Matache Aurelia                                                                                                   
 

https://idrept.ro/00100465.htm
https://idrept.ro/00077554.htm


 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

 CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

 

COMISIA  DE  VALIDARE 

Nr.333/ 31.01.2018 

 

RAPORT 

 

PRIVIND VALIDAREA UNUI  MANDAT DE CONSILIER LOCAL 

 

 

 Comisia de validare a Consiliului local Pietroasele aleasa prin Hotararea nr. 

1/39/25.06.2016,urmare incetarii de drept  a mandatului de consilier local al doamnei 

Andras Georgeta, inainte de expirarea duratei normale a acestuia,  si avand in vedere 

demisia din  functia de consilier local, locul a devenit vacant. 

 Pentru ocuparea locului vacant de consilier local propunem sa fie supus validarii 

mandatul doamnei Gheorghe Mioara  - membru PMP. 

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata si 

ale Legii 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 ( art. 100 pct.33 ), 

supleantii vor ocupa locurile devenite vacante in ordinea in care sunt inscrisi pe liste daca 

pana la data validarii mandatului pentru ocuparea locurilor vacante, partidele politice, 

aliantele politice ori aliantale electorale pe listele carora au candidat supleantii confirma in 

scris, sub semnatura conducerilor judetene ale partidelor politice respective ca acestia fac 

parte din partidul politic respectiv ori din unul din partidele politice care au constituit 

aliantele politice sau aliantele electorale. 

  Organizatia judeteana Buzau a Partidului Miscarea Populara, prin adresa 

nr.3/22.01.2018, inregistrata la Primaria comunei Pietroasele la nr.249/25.01.2018 a 

confirmat ca doamna Gheorghe Mioara este membru PMP si supleant pe lista de candidati 

pentru Consiliul local Pietroasele la alegerile din 05.06.2016. 

 Comisia de validare, examinand, in conformitate cu prevederile art.31, alin.3 si 

alin.5 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, legalitatea 

alegerii  doamnei Gheorghe Mioara, constata ca au fost respectate dispozitiile legale si 

propune Consiliului local Pietroasele validarea mandatului acesteia. 

 

 

COMISIA DE VALIDARE 

 

PRESEDINTE,  

 

BALACEANU LILIANA DANIELA 

 

https://idrept.ro/00100465.htm
https://idrept.ro/00077554.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


