
PROIECT 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea mandatului de consilier județean al 

domnului Dragomir Ionuț Sebastian 

 
Consiliul Județean Buzău; 

Având în vedere: 

 raportul Comisiei de validare a Consiliului Județean Buzău 

înregistrat sub nr.___/2020; 

 adresa Organizației Județene a Partidului Social Democrat 

nr.38/18.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub 

nr.4798/18.03.2019; 

 avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat 

pe proiectul de hotărâre; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.21/2020 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului 

Nicoară Silviu și declararea ca vacant a unui mandat de consilier 

județean; 

 Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.142/2016 privind 

validarea mandatelor de consilieri județeni aleși la scrutinul 

electoral din 05 iunie 2016, cu modificările ulterioare; 

 prevederile art.112 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Buzău – forma actualizată 

conform Codului administrativ, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr.164/2019;  

 prevederile art.30-34 din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

În temeiul art.173 alin.(1) lit. „f”, art.182 alin.(1) și art.602 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se validează mandatul de consilier județean al domnului 

Dragomir Ionuț Sebastian, înscris pe lista Partidului Social Democrat la 

alegerile locale din 05.06.2016 la poziția 26. 

 

 

 



 

 

Art.2 Domnul consilier județean Dragomir Ionuț Sebastian se 

desemnează ca membru al Comisiei pentru organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 

 

Art.3  Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 142/2016 privind 

validarea mandatelor de consilieri județeni aleși la scrutinul electoral din 05 

iunie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică conform art. 1 din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 4  Secretarul general al județului Buzău va asigura publicarea 

hotărârii în Monitorul oficial al județului Buzău, precum și comunicarea 

către: 

- Instituția Prefectului - Județul Buzău; 

- Domnul Dragomir Ionuț Sebastian; 

- Organizația Județeană Buzău a Partidului Social Democrat. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

PETRE EMANOIL NEAGU 

 

 

 

                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                    SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI BUZĂU, 

 

                                MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ 
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BUZĂU, 19 MARTIE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

    COMISIA DE VALIDARE 

    NR. ________/___________ 

 

RAPORT 

privind validarea mandatului de consilier județean al 

domnului Dragomir Ionuț Sebastian 

 

Urmare constatării încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului 

Nicoară Silviu, prin demisie, a devenit vacant un mandat de 

consilier, mandat care se cuvine următorului supleant de pe lista 

de candidaţi a Organizaţiei Judeţene Buzău a Partidului Social 

Democrat, validată de Biroul Electoral de Circumscripție 

Județeană Buzău la alegerile locale din 05 iunie 2016. 

 În acest sens, Organizaţia Judeţeană Buzău a Partidului 

Social Democrat, prin adresa nr. 4793 din 18.03.2020 a solicitat 

validarea mandatului de consilier județean al domnului Dragomir 

Ionuț Sebastian, supleant pe lista de candidați a partidului la 

alegerile locale din anul 2016 – poziția nr. 26, în considerarea 

faptului că domnul Vasilescu Bogdan, aflat la poziția 25 din listă, 

a renunțat la calitatea de supleant. 

Având în vedere cele menționate, Comisia de validare a 

Consiliului Județean Buzău constată, în baza art. 602 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, coroborat cu  art.30-34 din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, îndeplinirea condițiilor legale pentru 

validarea mandatului de consilier județean al domnului Dragomir 

Ionuț Sebastian și propune plenului Consiliului Județean 

adoptarea proiectului de hotărâre. 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

VOINEA NICOLAE 


