
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr
privind validarea mandatului de consilier judelean al

domnului Nicoare Iulian

Consiliul Judetean Buzbu;
Av6nd Tn vedere:
- raportul Comisiei de validare a Consiliului Jude[ean Buzdu

nr.8992/2017 ;- prevederile Hot516rii Consiliului Judelean BuzEu nr. tt5/2017 privind
constatarea Tncet5rii mandatului de consilier judelean Diaconi[5 Cornel
inainte de expirarea duratei normale a acestuia 9i declararea ca vacant
a locului consilierului judelean;

- adresa inregistrat5 sub numErul 8393/2017 a Organizatiei Judetene
Buz5u a Partidului Social Democrat;

- avizul de legalitate al Secretarului Judelului
hot516re;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzSu
anexate la hot5r6re;

- prevederile art.15, alin (6) din Regulamentul de Organizare gi
Functionare al Consiliului Judetean BuzEu - form5 actualizatd aprobat
prin Hot5r6rea Consiliului Judelean Buz5u nr. 94/ZOt6,

tn temeiul art.91 alin.(1) lit."f", gi art.97 din Legea nr.2l5l2ool a
administratiei publice locale, republicatS, cu modific5rile gi complet}rile
ulterioare,

vv
HOTARA$TE:

Art.1. Se valideazd mandatul de consilier judelean al domnului Nicoare
Iulian, ales pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din 5.06.20t6,
pozitia 23.

Art.2. Domnul consilier judetean Nicoare Iulian se desemneazE ca
membru al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanle 9i
administrarea domeniului public 9i privat al judelului.

BuzSu dat pe proiectul de



Art.3. Hotbr6rea Consiliului Judelean Buz5u nr.l42/2016 privind validarea
mandatelor de consilieri judeteni alegi la scrutinul din 5 iunie 2Ot6 se modific5
corespunzdtor art. 1.

Art.4. Secretarul Judetului Buz5u va asigura comunicarea hotdrdrii:- Institutiei Prefectului - Judetul BuzEu;
- Domnului Nicoare Iulian;
- organizatiei Judetene Buzdu a partidurui social Democrat.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU I

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA

Nr. 144
BUZAU , 29 rUNrE 2OL7

HotdrArea a fost adoptatd cu 3O voturi ,,p€[ttu,,, - voturi ,,impotrivd,,,- abgineri de cei 3O consilieri judeleni prezenli.
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RAPORT
privind validarea mandatului de consilier judelean al

domnului Nicoare Iulian

Comisia de validare a Consiliului Judelean BuzEu aleas5 prin HotEr6rea
Consiliu Judetean BuzEu nr. L4L/21.06.20L6, a luat act de Hot5rArea Consiliului
Judelean BuzEu nr. ltsl20t7 privind constatarea Tncet5rii mandatului de
consilier judetean al domnului Diaconi[5 Cornel, inainte de expirarea duratei
normale, ca urmare a demisiei.

Organizatia Judetean5 BuzEu a Partidului Social Democrat a propus pe
domnul Nicoare Iulian, supleant pe lista candidafilor pSD - poz. 23.

Cu privire la cei doi membri supleanli aflali pe lista PSD la pozifiile nr. Zt
gi 22, se relin urmEtoarele:

- Doamna Dobrescu Marilena-Gela, manager al Spitalului Smeeni, ar
deveni - dupE validare, incompatibilS conform art. 178, alin. (1) lit-,,a,,
din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sEnbtS[ii, care
stipuleaz5 cb managerul nu poate exercita orice alte func[ii saiarizate,
nesalarizate sau/si indemnizate cu excepfii care nu se aplicS acestui
caz.

- Domnul Tony Viorel Lary s-ar afla, dup5 validare, de asemenea in
incompatibilitate in considerarea activitSfii sale de secretar in Ministerul
Economiei.

tn consecin!5, in baza celor prezentate 9i coroborat cu prevederile Legiinr. 2t5l200L, constat5m indeplinirea condifiilor legale pentru validarea
mandatului de -consilier jude[ean al Nicoare Iulian 9i propunem plenului
adoptarea hot5rdrii de validare.

PRESEDINTE ,

MUZGOCI CONSTANTIN . DORU
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