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ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE nr. 79
privind constatarea incetarii unui mandat de consilier din cadrul
Consiliului local al comunei Smeeni si validarea urmatorului
supleant din lista P.S.D.
Având în vedere :
Ø expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, Jud. Buzau, dl.
Andrei Ion inregistrata la nr.7010/25.07.2017 ;
Ø referatul comun al secretarului comunei Smeeni si al Primarului comunei
Smeeni, inregistrat la nr. 7011/25.07.2017 ;
Ø adresa nr.46/17.07.2017 a Partidului Social Democrat -Organizatia
Judeteana Buzau , prin care se comunica urmatorul supleant aflat pe lista
PSD ;
Ø avizul secretarului comunei Smeeni dat pe proiectul de hotarare;
Ø adresa d-lui Minea Stefan , nr.6730/14.07.2017 ,prin care demisioneaza
din functia de consilier din cadrul Consiliului local Smeeni ;
Ø avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Smeeni,
nr.7012/25.07.2017;
Ø prevederile H.C.L. nr. 42/22.06.2016 ,privind alegerea Comisiei de
validare a mandatelor de consilier in Consiliul local Smeeni ,ale
candidiatilor alesi in data de 05.06.2016;
Ø prevederile H.C.L. nr. 43/22.06.2016 privind validarea mandatelor
consilierilor alesi in Consiliul local al comunei Smeeni
Ø prevederile H.C.L. nr. 44/22.06.2016 privind constituirea Consiliului local
Smeeni;
Ø prevederile H.C.L.
nr . 47/22.06.2016 privind stabilirea si organizarea
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Smeeni,judetul Buzau ,pe
principalele domenii de activitate;
Ø prevederile art. 9 alin(2) ,lit(a) si alin(3), ale art. 12 din Legea nr.393/2004
privind Statutul alesilor locali , cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art . 36 , alin. (9) si al art. 45 , alin. (1) , din LEGEA nr. 215
din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice
locale modificata si completata :

Hotaraste :
Art.1 Se constata incetarea mandatului de consilier in cadrul
Consiliului local Smeeni al d-lui Minea Stefan ,ca urmare a demisiei din
functia de consilier local al comunei Smeeni .

Art.2 Avand in vedere dispozitiile art.1 din prezenta hotarare se
declara vacant un mandat de consilier local pe lista Partidului Social
Democrat.
Art.3 Pe locul devenit vacant potrivit art.1 si art. 2 ,din prezenta
hotarare se valideaza mandatul de consilier in Consiliul local Smeeni , al
domnului TOADER ADRIAN ,primul supleant pe lista Partidului Social
Democrat -Organizatia Locala Smeeni , filiala a Organizatiei Judetene
Buzau .
Art.4 Componenta Comisiei pentru amenajarea teritoriului si
urbanism ,protectia mediului si turism , juridica si de disciplina din care d-l
Minea Stefan facea parte ,se modifica corespunzator.
Art.5 Prezenta hotarare poate fi atacata in termen de 30 de zile de
la comunicare ,la Tribunalul Buzau ,sectia contencios administrativ.
Art.6 Secretarul comunei va transmite prezenta dispozitie
autoritatilor si institutiilor interesate ( Institutia Prefectului – Judetul
Buzau, Primarului comunei Smeeni, d-lui Sterian Petrica si afisata spre
stiinta locuitorilor comunei Smeeni) .

Smeeni, Buzau – 30.07.2017

Presedinte de sedinta
Tanase Vasile

Nr. 79/30.07.2017

Contrasemneaza
Secretar
Stanescu Anghel Luigi

, Smeeni-Buzău,

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”, 0 „abţineri” din
totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi 13 .

