
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAne
privind revocarea/validarea unui consilier judelean ca

membru al Autoritdtii Teritoriale de ordine publicd
a Judetului Buziu

Consiliul Jude[ean BuzEu,
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive a grupului de consilieri jude[eni pNL

?nregistratd sub nr. t4I6L/t7.LA.ZA0;
- raportul Direc[iei juridice gi administralie publicd localS inregistrat5

su b n r. 74162/t7 .LA.ZAL7 ;- avizul de legalitate al Secretarului Judelului BuzEu dat pe proiectul
de hotdrdre;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean Buzdu
anexate la hot5rdre;

- Ordinul Prefectului nr. !4112.01.2017 privind constatarea incet5rii de
drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului
de consilier jude[ean al domnului Nicolae Ion gi declararea ca vacant
a locului ocupat de acesta in cadrul Consiliului Jude[ean BuzEu;- prevederile HotSrdrii Consiliului Jude[ean BuzSu nr. 162/2016 privind
desemnarea unor consilieri judeleni ca membri ai Autorit5lii
Teritoriale de Ordine publicd a Judelului BuzEu;- prevederile Hotbrdrilor Consiliului Jude[ean BuzEu nr. 163/20L6,
privind validarea componentei nominale a AutoritS[ii Teritoriale de
Ordine Publicd a Judetului BuzEu;

- prevederile art. I din anexa nr,1 la HotSrdrea Guvernului
nr.787/2A02 pentru aprobarea Regulamentului de organizare gi
functionare a AutoritS[ii reritoriale de ordine publicd;

- Drevederile art.t7 alin. (2) din Legea nr.2LB/2002 privind
organizarea 5i functionarea Poli[iei Rom6ne, republicatS, cu
modific5rile gi completSrile ulterioare,

tn temeiul art.g1 alin.(1) lit. "f", zrt.gZ gi art.97 din Legea nr.2r5/2oo1
a administra[iei publice locale, republicatS, cu modific5rile gi completdrile
ulterioare r
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HOTARA$TE :

Art. 1". Se revocd din calitatea de membru al AutoritSfii Teritoriale de
Ordine Public5 a Judetului Buziu, domnul NICOLAE ION, ca urmare a incetdrii
de drept, inainte de expirarea cjuratei nornnale a mandatului de consilier
judetean.



Art. 2. Se valideaz5 in caiitatea cle membru al AutoritSlii Teritoriale
de Ordine PublicS a judelului BuzEu domnul consilier judelean vAnACtrur
N ICO LAE.

Art,3. Pe data prezentei, art. 1alin.(1) pozilia 6
consiliului judetean BuzSu nr. rffilzarc se modificd

din Hotbrdrea
corespunzEtor

prevederilor acestei hot5rSri.

Art. 4. Secretarul Judetului Blrz5u va asigura comunicarea hotfirdrii
autorit5[ilor gi persoanelor interesate.

PRESEDINTE,

- EMANOIL NEAGU

.'i ./t 1 --1

CONTRASEMNEAZA,
CRETAR.UL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI . LAURENTIU GAVRILA
\

Nr. 253
BUZAU, 26OCTOMBRTE 2Ot7

Hotdr6rea a fost adoptati cu 32 voturi _pentru,,, - voturi ,,impotrivd,,,
- abtineri de cel 32 consilieri judeleni prezenli.



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
GRUP CONSILIERI JUDETENI PNL

Nr. /4,tf / 1 17 fifi.2A17

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotir6re privind revocarealvalidarea

unui consilier judetean ca membru al AutoritSlii
Teritoriale de ordine Publici a Judelului Buziu

Pentru mandatul 2016 2020 componenla nominalS AutoritSlii
Teritoriale de Ordine Public5 a Judetului BuzEu a fost aprobat5 prin Hot516rea
Consiliului Judetean Buz5u nr. 163/2016.

Pentru constituirea acestui organism au fost desemnali un num6r de
gase consilieri judeteni, nominalizati prin Hot6rdrea Consiliului Judelean nr.
t62/2016, cu respectarea ponderii politice ca rezultat al alegerilor locale.

Ca urmare a pierderii calit5tii de membru al partidului politic pe a c5rui
list5 a fost ales, de c5tre domnul Nicolae Ion, prin Ordinul Prefectului :udegului
Buzbu nr. t4/12.01.2017 s-a constatat Tncetarea de drept, inainte de expirirea
duratei normale a mandatului acestuia de consilier judelean.

in prezent, Ordinul Prefectului Jude[ului BuzSu este in vigoare ca
urmare a deciziei Curtii de Apel Ploiegti nr. L326/L9.07.20L7.

tn aceste condilii, propunem revocarea domnului NICOLAE ION din
calitatea de membru ATOP gi, _respectiv desemnarea cu aceast5 calitate a
domnului consilier judetean MARACINE NICOLAE (grup pNL).

CONSILIER JUDETEAN,
lider grup PNL

EMrLr$ruc



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA JURIDICA SI ADMINISTRATIE

PUBLTcA localA

Nr. ///G2 / 1 i 0cr.2017

RAPORT
la proiectul de hotir6re privind revoca realvalidarea

unui consilier judetean ca membru al Autoritilii
Teritoriale de ordine Publici a Judelului Buziu

Analiz6nd proiectul de hotd16re iniliat se constat6 oportunitatea
demersului in contextul incetdrii de drept, inainte de expirarea duratei
normale a mandatului de consilier judelean, al domnului NICOLAE ION.

Conform algoritmului politic, grupul de consilieri judeleni PNL are
dreptul sE propun5 un nou consilier judelean in calitate de membru al
Autorit5tii reritoriale de ordine Publicd a Judelurui Buzdu.

sustinem ca legal gi temeinic proiectul de hot516re iniliat.
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