
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL  MOVILA BANULUI 
H O T Ă R Â R E   nr 47/28.06.2019 

Privind validarea mandatului de consilier local al  doamnei Gheorghe 
Alina Elena  

 
 
   Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau 
 

Ø În conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) lit. a) şi alin. 
(3), art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ø In baza prevederilor art. 96 alin. (9) din Legea 67/2004, 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Ø Hotararea Consiliului local nr 46/28.06.2019 privind  
incetarea mandatului de consilier local al  doamnei Lazar 
Liliana 

Ø Adresa organizatiei judetene PSD Buzau nr.74/27.06.2019 
de validare a mandatului de consilier local a primului 
supleant pe lista PSD respectiv  doamna Gheorghe Alina 
Florentina  

Ø Ordinul Prefectului nr.419/27.06.2019 privind constatarea 
incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
acestuia, a mandatului de consilierului local Lazar Liliana si 
declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in cadrul 
Consiliului Local Movila Banului 

Ø In baza expunerii de motive, intocmita de Primarul comunei 
Movila Banului, in calitate de initiator al proiectului de 
hotarare, inregistrata sub nr.3427/27.06.2019 

Ø Referatul întocmit de secretarul comunei Movila Banului, 
judetul Buzau inregistrat la numarul  3428/27.06.2019 

Ø Raportul de avizare intocmit de Comisia de specialitate a 
Consiliului Local Movila Banului pentru administratie 
publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si 
linistii publice, a drepturilor cetatenilor, inregistrat la 
nr.3430/27.06.2019 



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.1 Se valideaza mandatul de consilier local al  doamnei Gheorghe 
Alina Florentina, primul supleant pe lista de candidati ai Partidului  
Social Democrat. 
Art.2Secretarul comunei movila Banului, va înainta Comisiei de validare  
a mandatelor de consilier din cadrul Consiliului Local al  comunei Movila 
Banului, nominalizata prin HCL nr. 46/28.06.2019,  documentaţia în 
vederea validării mandatului de consilier local pentru supleantul de pe 
lista Partidului Social   Democrat– Organizaţia comunala Movila Banului, 
judetul Buzau 
Art.3 Serviciul administraţie publică  va comunica în copie prezenta 
hotărâre institutiilor si persoanelor interesate 
 
 

Presedinte sedinta, 
Dumitru Paul 

 
 
 

 
Contrasemneaza                                                                                      

SECRETAR                                   
Ionita Alexandru Florin 

 
 
 
 
 
 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata  de Consiliul local al comunei Movila Banului in sedinta din 
data de 20.12.2016 cu respectarea  prevederilor  art. 45 alin 1, 2 sau 3 din legea 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata , cu un numar de  voturi  9 pentru, 0  abtineri si 0  
voturi impotriva , din numarul total  9  de consilieri in functie si 9  consilieri prezenti la 
 
 
 
 


