ROM
JUDETUL H-UZAU
CO]\STLIUL LOCAL AL OMUNBT CISLAU

HOTA
I in cadrul Consiliului Local al
privind validarea mandatului de consilier
comunei Cislau al domnei Buga Angelica

Consiliul Local al comunei Cislau , judet
Av6nd in vedere :
- Expunerea de motive a primarului, inregi
-Raportul de specialitate intocmit de secre
-Adresa Partidului National Liberal inreg
col'rrrrd cd domna Buga. Angelica este urmdt
Partidul National Liberal pentru Consiliul local al
- H.C.L nr. ain /,///.A/:.19.privind inceta
Voicu Claudiu qi declararea ca vacant a locului
comunei Cislau;
- Procesul-verbal al comisiei de validare
prin care se propune validerrea domnei Buga Ange
-prevederile art. 100 alin. (33) din Leg
autoritifl lor administrali ei publice I ocale, pentru
21512001, precum gi pentru modificarea gi compl
locali, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
-prevederile art. 6 alin. (2) si (3) din Legea
modificdrile qi completdrile ulterioare;
- prevederile art. 31 alin. (2), (3) si (5) 9i al
p'^ ind administralia publica locald, republicatf,,
r

d sub

..2.QI(..??.'.{

/'/9

4.U re
sub nt.?.ffi.Ain #:(..#...;
'....."...7....1
stratd sub nr.3003 din 29.05.2018, prin care se
I supleant din lista de candidali depusd de
unei Cislau , la alegerile din 05 iunie 2016
mandatului de consilier local al doamnului
consilier local din cadrul Consiliului Local al
"r.
I comunei, inregistrat

n cadrul Consiliului Local al comunei Cislau
ca in funclia de consilier local;
nr. 1 15 din 19 mai 2015 pentru alegerea
odificarea Legii administraliei publice locale nr.
rea Legii nr.39312004 privind Statutul alegilor
312004, privind Statutul aleqilor locali, cu

art. 115 atin. (1) lit. b) din Legeanr.2l5l200l,
modificarile gi completarile ulterioare;

in temeiul art. 45 alin. (1) din Legeant.2 512001, privind administralia publicd 1ocal6,
republicat[, cu modificarile si completarile ulteri

HOTA A$rB
mandatul de consilier I al in cadrul Consiliului Local al comunei
Partidului National Liberal la alegerile locale
Cislau al domnei Buga Angelica aleasa pe pe li
din iunie 2016 pozitia E.

Art 1 : Se valideazd

Art2. Doamna consilier local Buga Angel ca se desemneaza ca membru al comisiei pentru
ivitati sportive si turism .
sanatate , invatamant, cultrura, protectie sociala,

Art3. Hotararea Consililui Local rr.18123.0 2016privind validarea mandatelor de de
consilieri locali alesi la scrutinunul din 5 iunie 20 se modifica in mod coresPunzator
asigura comunicarea hotararii : Institutiei
Art 4. Secretarul delegat al comunei Cislau
Prefectului Doamnei Buga Angelica , Otganizati Judetene Buzaua Partidului National Liberal
,

Ini
Mitroiu

Contrasemneaza
Secretar delegat
Ine. Marinq.€an S$rion
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Cislau .23.01.20t9
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ROM NIA
JUDETU BUZAU
COMUN CISLAU
Nr.

CIALIl]ATE
RAPORT DE
local in cadrul Consiliului
la proiectul de hotlrire privind validarea ma datului de consilier
Local al comunei Cislau a doamnei Buga Angelica
Baza legali:
o Legea nr.2'l'51200L, privind admini ralia publicS local6, republicatd, cu modific6rile

r
o

qi comPletdrile ulterioare;

Legea nr.393/2004, privind Statutu
ulterioare;
Legea nr. lL15 din L9 mai 2015
locale, pentru modificarea Legii ad
pentru modificarea qi comPletarea
cu modificdrile qi completdrile ulter

alegilor loc'ali, cu modificdrile qi completdrile

ntru alegerea autoritdfllor administrafiei publice
inistraliei publice locale rtr.2l5l200l, precum 9i
gii ff. 39312004 privind Statutul aleqilor locali,
oare;

ational Liberal , inregistratd sub nr'3003 din
Avdnd in vedere adresa Partidului
al comunei Cislau a
29.05.2018 prin care se solicita inlocuirea i cadrul Consiliuluil Local
, aleasa supleant pe lista Partidului National
domnului Voicu Claudiucu d-na Buga Angeli
Liberal la alegerile locale din 05.06.2018 pe
Consiliului Local
Avdnd in vedere prevederile art. 12 drn =gea393lit 004, prin Hot6rdrea
act de retragerea sprijinului politic d-lui consilier
al comunei Cislau nr. ....... din .............', s-a I
incetarea de drept
'
locala Voicu Claudiu si prin Ordinul Prefectulu nr.321122.05.2018 se constata
qi s-a declarat vacant
local
de
consilier
mandatului
a
acestuia
a
normale
inainte de expirarea duratei
locul ocupat de aceasta in cadrul Consiliului Loc I Cislau ;
modificata de
Avdnd in vedere prevederile art. 31 alin (2), (3) si (5) din Legea 21512001,
-\UG 20127.02.2008/, prin care s-a modificat
cedura de validare a mandatelor de consilier local
de validare
qi de constituire a Conisiliului Local' dAndu- com peternte in acest caz comisiei
nominalizati prin hotdrAre a Consiliului Local;
judeleand, a
AvAnd in vedere adresa ru. 3003129.0 2018, lnatntatd de cdtre conducerea
la P.N.L Cislau , filiala
Partidului National Liberal , prin care se con rmd apartenenla politica
P.N.L. Buzau . a domnei Buga Angelica
spre aprobare Consiliului Local validarea
Tindnd cont de aceste considerente, p pun
Angelica , urmAnd ca aceasta sd poata depune
mandatului de consilier: local al domnei B
jurdmAntul prev [zut de lege.

PRIMAR
MITROIU DUM

Secretar delegat

Ing Marincean Simion

J

>')z/t/

N

r,,, #.( I1,,,?,,3-

r,q,!,

;,?.?

I

ROM NIA
JUDETU BUZAU
COMUNA C LAU
EXPUNERE

la proiectul de hotirfrre privind valida
Consiliului Local al comunei

E MOTIVE

mandatului de consilier loca I in cadrul
islau, al domnei Buga Angelica

Local nr........ din ...."", s-a declarat
Av6nd in vederer faptul cd prin Hotdrdrea onsiliului
ilier local,al domnului Voicu Claudiu , inainte
vacant qi s-a luat act de incetarea mandatului de c
gi faptul cb se poate numi, conform prevederilor
de expirarea duratei normale a mandatului precur
locul rdmas vacanl, respectiv
leg^i in vigoare, prin hotdrdre de consiliu local' i alti p.rrou.ta in
supleant inscris pe lista partidului politic;
prlmul
^
Organiz{ia Judeleand Buzau,
AvAnd in vedere Adresa Partidului Nati nal Liberal din
La Buga Angelica este urmdtoare supleanta
nr.300312g.05.2018, prin care se confirmd cd do
p*t* Consiliul local al comunei Cislau , la
lista de candida{i depusd de Partidul National Li
alegerile din 05 iunie 2016
propun spre dezbatere qi aProbare Proiectul
AvAnd in vedere considerentele sus-mentl
local al domnei Buga Angelica .
de hotirdre privind validarea mandatului de consili

("'
:.P

