ROMANIA
coNsrlruL JUDETEAN BU zilu

norAnAnr

privind completarea Comisiei de validare a mandatelor de
consilieri judeteni

-

Consiliul Judetean Buz5u;
Av6nd in vedere:

expunerea

de motive a

Pregedintelui Consiliului Judetean BuzEu,

inregistrat5 sub nr. 16054 /2L.lt.2Ot7 ;
raportul Directiei juridice gi administratie publicE localS, inregistrat sub
nr, 16055 /21,7t.20t7;
avizul de legalitate al Secretarului Judetului Buz5u dat pe proiectul de
hotd16re;

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean

BuzEu

anexate la hot5r6re;

Ordinul Prefectului judetului BuzEu nr.t4/2Ot7 privind constatarea
?ncet5rii de drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia, a
mandatului consilierului judetean Nicolae Ion 9i declararea ca vacant a

locului ocupat de acesta in cadrul Consiliului Judelean BuzEu;
- Hot5rArea Consiliului Judetean BuzEu nr. 268/2017 privind constatarea
incet5rii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de
consilier judetean al domnului Muzgoci Constantin Doru gi declararea ca
vacant a unui mandat de consilier judetean;
- HotEr6rea Consiliului Judetean BuzSu nr.141/ 22.O6.2Ot6 privind alegerea
Comisia de validare a mandatelor de consilieri jude[eni

-

prevederile art.13, alin. (2-4)

Regulamentul de Organizare gi
Functionare al Consiliului Judetean Buz5u - formS actualizatS, aprobat
prin HotdrSrea Consiliului Judetean BuzEu nr.94/2016, cu modific5rile gi
complet5 rile ulterioare,
tn temeiul art.31 alin.(2), art,90 gi art.97 din Legea nr.275/2001. a
administratiei publice locale, republicatS, cu modific5rile gi complet5rile
u

din

lterioare,

HorARAgre:

Art.I. Se completeaz5 Comisia de validare a mandatelor
judeteni astfel:
1. Burada Petre - Grup consilieri judefeni P.S.D.;
2. Mdr5cine Nicolae - Grup consilieri judefeni P.N.L.

de consilieri

Alineatul (1) al articolului l din Hot516rea Consiliului Judelean BuzSu
nr.L4t/ 22.06.20L6 se modificE conform art.I din prezenta hot5rdre .

Art.II.

Art.III.

Secretarul Judetului BuzEu

va asigura comunicarea

hot5rSrii

autorit5tilor gi persoanelor interesate, precum gi publicarea pe site-ul propriu

al

Consiliului Judetean,
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CONTRASEMNEAZ,A,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,
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Nr. 27O
BUZAU, 27 NOTEMBRTE 2Ot7
Hot5rdrea a fost adoptatd cu 31 voturi ,,p€[tru"r
abtineri de cei 31 consilieri judeteni prezenti.

-

- voturi ,,impotriy6,,,

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 16O54/2L.LL.2OL7
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotirire privind completarea Comisiei de
validare a mandatelor de consilieri iudeteni
Prin Ordinul Prefectului judetului BuzEu nr.74/t2.OL.2Ot7 s-a constatat
incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului
de consilier judelean a domnului Nicolae Ion gi s-a declarat vacant locul ocupat de
acesta in cadrul Consiliului Judetean BuzEu,
De asemenea, domnul Muzgoci Constantin Doru a notificat demisia sa din
funclia de consilier judelean, demisie inregistrat5 la nr. L4383/2O.|L.20t7.
in aceste condilii, mandatul de consilier judetean al domnului Muzgoci

Constantin Doru inceteaz5 inainte de expirarea duratei normale conform
prevederilor art. 9, alin. (2) lit. ,,a" din Legea nr.393/2004 privind Statutul alegilor
locali, cu modificErile gi complet5rile ulterioare.
Conform art.9, alin,(3) gi ar.t. 12 din acelagi act normativ mentionat, in astfel
de situalii Consiliul Judelean va adopta, la propunerea Pregedintelui, o hotdrdre
prin care se ia act de situalia ap5rutS, constat5 incetarea de drept a mandatului
de consilier judelean gi va declara vacant locul consilierului in cauz5.

Urmare demisiei domnului Muzgoci Constantin Doru, din calitatea de
consilier judelean din partea Partidului Social Democrat, inceteazS 9i calitatea. de
membru in Comisia de validare a mandatelor de consilieri judeteni, a c5rei
componen!5 a fost stabilit5 in art.1 alin.(1) din Hot516rea Consiliului Judetean
Buz5u nr.1,41/ 22.06.2OL6.

aplicarea prevederilor art.13 alin.(3) gi (4) din Regulamentul de
organizare 9i funclionare a Consiliului Judelean BuzEu forma actualizat5 se
impune completarea Comisiei de validare cu un membru din partea Partidului
Social Democrat gi cu un membru din partea Partidului national Liberal. In acest
sens, grupurile de consilieri judeleni ale PSD 9i PNL vor face propuneri in plenul

in

gedintei ordinare.
in baza acestor prevederi legale a fost iniliat proiectul de hot516re alSturat,
pe care il supun dezbaterii gi adopt5rii plenului Consiliului judetean BuzEu.

PRESEDINTE,
PETRE.EMAIYOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
Directia juridici gi administratie publici localS
Nr. 16O55121.L1.2OL7
RAPORT

la proiectul de hotirire privind completarea Comisiei de
validare a mandatelor de consilieri judeteni
Analiz6nd proiectul de hot5rAre initiat de cEtre pregedintele Consiliului
Judetean BuzEu am constatat urm5toarele:
- In aplicarea prevederilor art,9 alin.(2) lit.h1) 9i ale art,12 alin,(3) din Legea
nr.393/2004 privind Statutul alegilor locali, cu modificErile gi completSrile
ulterioare, prin Ordinul Prefectului judetului Buzdu nr.l4/2OL7 s-a constatat
incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului
de consilier judetean a domnului Nicolae Ion gi s-a declarat vacant locul ocupat de
acesta in cadrul Consiliului Judetean BuzEu;
- Conform prevederilor art. 9, alin, (2) lit. ,,d" din Legea nr.393/2OO4,
mandatul de consilier judelean al domnului Muzgoci Constantin Doru inceteaz5
inainte de expirarea duratei normale;
- Conform prevederilor art.9, alin,(3) gi art, t2 din acelagi act normativ
menlionat, in astfel de situalii Consiliul Judelean BuzHu va adopta in prima gedintb
ordinarS (luna noiembrie 2Ot7),la propunerea Pregedintelui, o hot516re prin care
se ia act de situatia apErutS, constatS incetarea de drept a mandatului de consilier
jude[ean gi va declara vacant locul consilierului in cauz5.
In consecin!5, urmare demisiei domnului Muzgoci Constantin Doru, din
calitatea de consilier judelean din partea Partidului Social Democrat, inceteaz5 gi
calitatea de membru in Comisia de validare a mandatelor de consilieri judeteni, a
cErei componenld a fost stabilit5 in art,1 alin.(1) din HotE16rea Consiliului

Judetean Buzbu nr.L4t/ 22.06.2016.
In aplicarea prevederilor art.13. alin,(3) din Regulamentul de organizare gi
funclionare a Consiliului Judetean Buzdu forma actualizat5 se impune
completarea Comisiei de validare cu doi membri: unul din partea Partidului Social
Democrat 9i unul din partea Partidului Nafional Liberal, conform algoritmului politic
stabilit la nivelul Consiliului judetean Buz5u.
Av6nd in vedere cele mentionate, propun spre dezbatere 9i adoptare
proiectul de hotd16re in forma prezentat5 de c5tre initiator.
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