PROIECT
SUPLIMENTAR

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
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

Consiliul Județean Buzău;
Având în vedere:
- referatul constatator înregistrat sub nr. 1369/2020;
- demisia domnului Nicoară Silviu din funcția de consilier județean,
înregistrată sub nr. 1166/23.01.2020;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
- 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.32-34, art. 89 și art. 90 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.204 alin.(2) lit. „a”, art.204 alin.(6), alin.(7), alin.(17)
și art.602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.173 alin.(1) lit. „f” și art.182 alin.(1) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare ,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. (1) Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier județean al domnului Nicoară Silviu ca
urmare a demisiei.
(2) În baza alin.(1) se declară vacant un mandat de consilier
județean.

Art.2. În baza prevederilor art.1, încetează și orice altă funcție în care
fost numit, ales sau desemnat domnul Nicoară Silviu, în calitate de consilier
județean.
Art. 3 Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea
prezentei hotărâri:
- Instituției Prefectului - Județul Buzău;
- Organizației Județene Buzău a PSD;
- Domnului Nicoară Silviu.

PREȘEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

Nr. 21
BUZĂU, 27 IANUARIE 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Secretarul General al Județului Buzău
NR. 1369/27.01.2020
REFERAT
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

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub
nr. 1166/23.01.2020 domnul Nicoară Silviu și-a înaintat demisia sa din
funcția de consilier județean.
În aceste condiții, mandatul de consilier județean al domnului Nicoară
Silviu, membru al Partidului Social Democrat, urmează să înceteze înainte de
expirarea duratei normale, conform prevederilor art.204 alin. (2) lit. a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare.
Conform art.204 alin.(6) teza 1, alin.(7) și alin.(17) din același act
normativ menționat, în astfel de situații Consiliul Județean Buzău va adopta
în prima ședință o hotărâre prin care se ia act de situația apărută, se constată
încetarea de drept a mandatului de consilier județean și se declară vacant
locul consilierului în cauză.
Potrivit art.602 din Codul administrativ comunicarea acestor acte
administrative care vizează vacantarea și validarea mandatului se realizează
către consiliul judeţean în vederea validării mandatului supleantului
desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă,
cu respectarea art. 30-34 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza prevederilor legale menționate a fost inițiat proiectul de
hotărâre pe care îl supunem adoptării de către plenul consiliului județean.

PREȘEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

