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                                                      ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

    COMUNA  UNGURIU 

CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind  validarea unor mandate de consilieri aleşi la 5 iunie 2016 

în Consiliul local al comunei Unguriu 

 

 

          Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , jud. Buzău ,  

Având  în  vedere : 

- expunerea de motive a primarului comunei Unguriu nr. 3248/2016 ; 

- adresea nr. 895/2016 a organizaţiei judeţene a Partidului Naţional Liberal Buzău ; 

-procesul-verbal al comisiei de validare, prin care se propune validarea unui  număr de 

doi consilieri locali aleşi în Consiliul Local al comunei Unguriu la 05 iunie 2016; 

- hotărârile Consiliului local Unguriu nr. 16 /23.06.2016 şi nr. 21/23.06.2016; 

-prevederile art. 7 şi art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin O. G.nr. 35/2002, actualizată ;  

-prevederile art. 6 alin. (2) şi art. 7 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art. 54   Legea nr. 215 / 2001 , administraţia publică locală , republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

-prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, 
 

În temeiul  art. 31, alin. (5), art. 33 , art. 45  si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare , emite următoarea  
 

HOTĂRÂRE: 

 

 Art.1. Se validează mandatele de consilier în Consiliul local al comunei Unguriu , ale 

candidaţilor aleşi la 05 iunie 2016, pe listele Partidului Naţional Liberal, după cum 

urmează : 

1. Drăgulin Paul  
 

2. Ristea Florin 
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Art.2   (1) Domnul consilier Drăgulin Paul va face parte din Comisia pentru amenajarea 

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

sportive. 

          (2) Domnul consilier Ristea Florin va face parte din Comisia pentru programe de 

dezvoltare economico-socială  , buget , finanţe , administrarea domeniului public şi privat 

al comunei, agricultură, gospodarire comunală , protecţia mediului, servicii şi comert , de 

muncă   . 

 

  Art.3. Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se 
asigură de către secretarul comunei Unguriu . 

 

  

                 
PREŞEDINTE SEDINŢĂ, 
Consilier Sava Iulian Marian                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                             SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 
                                                                             Jr. Marin Adrian-Vasile 
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Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”  
din numărul total de 11 consilieri aleşi, respectiv 10 consilieri prezenţi la şedinţă 

 


