
                                                                                                                                        
                                                                                                      PROIECT 

                                                                                          

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru completarea componenţei Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor și a libertății cetățenilor a Consiliului 

Judeţean Buzău 

 
 

Consiliul Județean Buzău; 

Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de 
hotărâre, înregistrat sub nr. 3842/03.03.2021; 

- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat sub            
nr. 3843/03.03.2021; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.2/2021 privind 
constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului domnului Lungu Romeo - Daniel, prin demisie, şi declararea ca 
vacant a unui loc de consilier judeţean; 

- Încheierea Tribunalului Buzău din data de 04.02.2021 pronunţată în Dosarul 

nr. 245/114/2021 pentru validarea mandatului de consilier judeţean al 
domnului Manolache Valentin; 

- depunerea jurământului de domnul Manolache Valentin în plenul şedinţei; 
- prevederile art. 1 alin. (2) din  Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.190/2020 pentru stabilirea componenţei nominale a comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Buzău, 

 
În temeiul art. 124 și art. 182 alin. (1) și (4) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 

Art.1. Componenţa Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertății cetățenilor stabilită 

prin art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.190/2020 se 
completează cu domnul consilier judeţean Manolache Valentin. 

 
 



Art.2.  Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.190/2020 se completează 
corespunzător prezentei hotărâri. 

 
Art.3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, consilierului judeţean nominalizat 
precum  şi publicarea pe site–ul oficial al Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 
 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE , 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Nr. 52 
BUZĂU, 18 MARTIE 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr. 3842/03.03.2021 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre pentru completarea componenţei 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertății cetățenilor 

a Consiliului Judeţean Buzău 
 

 
 
 Validarea unui nou mandat de consilier judeţean pentru mandatul                 

2020 – 2024 al Consiliului Judeţean Buzău prin Încheiere a Tribunalului Buzău 

determină completarea Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertății cetățenilor. 

Validarea mandatului domnului Manolache Valentin este urmare încetării de 

drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului Lungu             

Romeo - Daniel, prin demisie. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de iniţiator. 

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 

                                     PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 



            CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

            Direcția Juridică Și Administrație  
                      Publică Locală 
                Nr. 3843/03.03.2021 
 
 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru completarea componenţei 

Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertății cetățenilor 

a Consiliului Judeţean Buzău 
 
 

  
 Este oportună şi legală iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de 

completare a componenţei Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertății cetățenilor. 

 Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 

Buzău această comisie are un număr de 7 membri iar, prin vacantarea unui 

mandat de consilier judeţean de pe lista Alianţei PSD – PRO BUZĂU, are în 

prezent 6 membri. 

Desemnarea domnului consilier județean Manolache Valentin în Comisia 

pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și a libertății cetățenilor este determinată de locul liber, vacantat ca 

urmare a demisiei domnului Lungu Romeo – Daniel. 

 Prin acest demers, se asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și a libertății cetățenilor în condiţii de legalitate. 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
MIRELA OPREA 

 


