
   ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA  UNGURIU 

CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind validarea unui mandat de consilier local  
 

 

 

 

Consiliul local al comunei Unguriu, judetul Buzau , 

       Avand in vedere: 

 

 -  expunerea de motive a primarului  comunei  Unguriu  nr. 5346 / 2014; 

 -  raportul  secretarului comunei Unguriu , înregistrat sub nr. 5396 / 2014; 

 -  raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale  consiliului local ; 

 - hotărârea Consiliului local Unguriu nr. 37 / 2014 , privind constatarea încetării 

de drept, prin demisie , a unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului local 

Unguriu ; 

 - prevederile art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67 / 2004 , modificată şi completată , 

privind alegerea autorităţilor administraţiei  publice  locale; 

- adresa Organizaţiei Judeţene PP-DD nr. 1576/2014 ,prin care se confirmă ca fiind  

urmatorul membru supleant al P.P.-D.D., d-l Parmac Laurenţiu Constantin , 

conform listelor electorale întocmite la scrutinul din anul 2012; 

  -  procesul – verbal  nr. 1 /11.12.2014  al  Comisiei  de  validare ,  prin  care  se  

validează  d-l Parmac Laurenţiu Constantin ca şi consilier  local  din partea PP-DD , 

în  cadrul  Consiliului  local  Unguriu ;  

 -  prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 , modificată şi completată , 

privind administraţia publică  locală , 

 

În temeiul art 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată , cu completările şi modificările 

ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

Art.1.Se  validează  mandatul  de  consilier  local în cadrul Consiliului local 

Unguriu,  al domnului   Parmac Laurenţiu Constantin,  următorul  supleant  pe  

lista  de  candidaţi  ai  P.P.-D.D.  la  alegerile  locale  din  anul 2012 . 



 

Art.2.D-l Parmac Laurenţiu Constantin va face parte din comisia pentru amenajarea 

teritoriului , urbanism , învăţământ, sănătate şi familie, protecţie socială, activităţi 

sportive . 

 

 Art.3.Secretarul unităţii  administrativ-teritoriale  va  comunica  prezenta  hotărâre  

persoanelor şi  instituţiilor  interesate  şi  va  face  publicitatea  cerută de lege . 

 

 

         PREŞEDINTE SEDINŢĂ   , 
        Consilier Stăruiala Grigore                                    

                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                             SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 
                                                                             Jr. Marin Adrian-Vasile 
 
 

 

 

 

 

 

Unguriu , 11.12.2014 

Nr. 39 
 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa ordinara din data 

de 11.12.2014, cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei publice 

locale , republicată şi actualizată , cu un număr de 10 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 împotrivă , din 

numărul total de 10 consilieri în funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă 

 


