
ROMANIA

HoTARARE
privind revo€area/va lida rea unui
membru al Autorit5lii Teritoriale

consilier judetean
de Ordine Publici

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

ca
a

Judelului Buzdu

Consiliul Judelean Buz5u,
Ave nd in vedere:
- expunerea de motive a grupului de consilieri judeleni pNL

nr.5998/19.04.2018;
- raportul Direcliei juridice Si administralie publicE local;nr.5999/79.04.2Ot9;
- avizul.de legalitate al Secretarului Judelului Buzdu dat pe proiectul de

hotE ra re;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judelean BuzEu

anexate la hotd rAre;- adresa partidului Nalional Liberal _ Filiala BuzEu inregistrat; sub.
nr. 5844/ t8.04.20t9;

- prevederile HotSrerii Consiliului Judetean BuzEu nr. 162/2076 privind
desemnarea unor consilieri judegeni ca membri ai Autorit5lii feritoriale
de Ordine PublicS a Judetului Buz5u;- prevederile HotSrarii Consiliului Judelean BuzEu nr. 163/2016, privind
validarea componentei nominale a AutoritE!ii Teritoriale de Ordine
Pu bltc5 a Judelului Bu26u;- prevederile art. 9 din anexa nr.1 la Hot;rerea Guvernului nr.7g7/2002
pentru aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare a
Autorit5tii Teritoriale de Ordine public5;

- prevederile art.17 alin. (2) din Legea nr.2I9/2OOZ prtvind organizareagi functionarea poliliei Romane, republicatE, cu modific5rile 9icom pletS rile u lterioare,

, tn temeiul art.91 alin.(1) ]it.,,f,,, art.g2 Si art.97 din Legea nr.21512001 aadministratiei publice locale, republicat5, cu modificEri16 Si complet5rile
ulterioa re,

HoTTRASTE:

Art. 1. Se revoc5 din calitatea de membru al Autorit5lii Teritoriale de
Ordine Public5 a Judelului Buz5u, domnul FLORESCU RAUL - IOAN.



Art. 2, Se valideaz6 in calitatea de membru al Autorit5tii Teritoriale de
Ordine Public6 a judelului Buz5u domnut consilier judetean CARPEN CLAUDIU,

Art. 3. pe data prezentei, art. 1alin. (1) pozilta 7 din Hot5rerea
Consiliului Judetean BuzEu nr. 163/2076 se modific6 coresfunz5tor prevederilor
acestei hotS re rt.

Art. 4. Secretarul judelului BuzEu va asigura comunicarea hot6rerii
autoritStilor gi persoa nelor interesate.

PRESEDINTE,

IL NEAGU

NTRASEMNEAZi,
ARUL JUDETULUI BUZiU,

voturi ,,impotriv5",

nu participE la vot ftind
27s/2OOt).

MIHAI.LAURENTIU GAVRILA
I

Nr. 133
BUZAU,3l MAr 2018

Hotirarea a fost adoptati cu 2g voturi ,,pentru,,, -
1 abtinere de cei 31 consilieri judeteni prezenti.

(Domnii consllieri judeleni Florescu Raul Ioan gi Carpen Claudiu
sub incidenta art. 46 alin, (1) coroborat cu art. 98 din Legea nr.



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
GRUP CONSILIERI JUDETENI PNL

Nr. 6tW / 1 9 APR. Z0tg

Pentru mandatul 2016 - 2020 componenta nominalE Autorit5lii
Teritoriale de Ordine Pubiic; a Judelului Buz5u a fost aprobat5 prin HotErerea
Consiliului -ludelean Buzdu nr, 763/2076.

Pentru constituirea acestui organism au fost desemnali un numEr de
gase consllieri judeleni, nominalizali prin Hotdrerea Consiliului Judelean nr,
762/2076, cu respectarea ponderii politice ca rezultat al alegerilor locale.

Prin Decizia ff.72/12,04.2078 Biroului politic ludelean al pNL BuzEu a
hotdret inlocuirea domnului consilier judelean Florescu Raul - Ioan, avend
calitatea de membru al Autorit;!ii Teritoriate de Ordine publicb a tudetutui
Buz;u, cu domnul consilier judetean Carpen Claudiu.

In aceste condi!ii, propunem revocaTea domnului FLORESCU RAUL -
IOAN din calitatea de membru ATOp gi, respectiv desemnarea cu aceast;
calitate a domnului consilier judelean CARPEN CLAUDIU (grup pNL).

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotSrAre privind revocarea/validarea

unui consilier judetean ca membru al Autoritilii
Teritoriale de Ordine Publici a Judelului BuzEu

coNsrLrER JUDETEAN,
lider grup PNL

EMILIA BABIUC
t\

t^



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA JURIDICA 9I ADIUIINISTRATIE

PUBLICA LOCALA
Nr. i999 / 1gArR.20t8

RAPORT
la proiectul de hotir6re privind revocarea/validarea

unui consilier judetean ca membru al Autoritilii
Teritoriale de Ordine publici a Judelului Buziu

Anaiizand proiectul de hot516re iniliat se constat5 oportunitatea
demersului ca urmare a Deciziei Biroului politic ludetean al pNL Buzdu de
inlocuire a domnului consilier judegean Florescu Raul - Ioan din calitatea de
membru ATOP gi, respectiv desemnarea cu aceast5 calitate a domnului
consilier jJdelean Carpel Craud -.

Conform Regulamentului de organizare Si funclionare a Consilluiui
Judelean Buz6u gi tinAnd cont de algoritmului politic, qrupul de consilieri
judeleni PNL are dreptul si propun5 un nou consilier judelean in calitate de
membru al AutoritSlti Teritoriale de Ordine public5 a Jude!ului BuzEu.

Sustinem ca legal gi temeinic proiectul de hotbrare iniliat,

DTRECTOR

MIRELA

EXECU v,

OPREA


