
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL  MOVILA BANULUI 
H O T Ă R Â R E nr.46/28.06.2019 

Privind   incetarea mandatului  de consilier local  a  doamnei  Lazar 
Liliana si  vacantarea  mandatului de  consilier local 

Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau: 
Având în vedere: 

- Proiectul de hotarare numarul 46/2019 privind  incetarea mandatului  de 
consilier local  a  doamnei  Lazar Liliana si  vacantarea  mandatului de  
consilier local. 
- adresa  Partidului Social Democrat- Filiala Buzau nr 74/27.06.2019 
inregistrata sub numarul 3445/27.06.2019. 
-  Ordinul Prefectului judetului Buzau nr 419/27.06.2019 inregistrat sub 
numarul 344627.06.2019. 
- În conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) lit. h din Legea nr. 
393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- expunerea  de motive, intocmita de Primarul comunei Movila Banului, 
in calitate de initiator al proiectului de hotarare, inregistrata sub nr. 
3426/27.06.2019 
- referatul nr., întocmit de secretarul comunei Movila Banului, judetul 
Buzau 3433/27.06.2019 
-avizul comisiei de specialitae inregistrat la numarul 3447/27.06.2019 
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1Se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al 
doamnei Lazar Liliana  inainte de expirarea duratei normale a acestuia si 
se declara vacant locul consilierului local in cadrul Consiliului local 
Movila Banului. 
Art. 2Secretarul comunei Movila Banului, judetul Buzau  va comunica în 
copie prezenta hotărâre institutiilor  si persoanelor interesate. 

Presedinte sedinta 
Dumitru Paul                                                                     Contrasemnează                                                                                     

Secretar delegat, 
Ionita Alexandru Florin 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata  de Consiliul local al comunei Movila Banului in sedinta din 
data de 28.06.2019 cu respectarea  prevederilor  art. 45 alin 1, 2 sau 3 din legea 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata , cu un numar de  9 voturi pentru, abtineri si  voturi 
impotriva , din numarul total  9  de consilieri in functie si    9 consilieri prezenti la sedinta  


