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HOT ĂRÂF~EA NR.45 
Din 29 Mai 201 2 

p r tvind modificarea componenţei nominale a comisiei de validare a Consiliului 
Local al oraşului Buftea 

Având în vedere: 
11 Expunerea de motive a domnului Stoica Ion - primarul oraşulu i Buftea; 
• Raportul de specialitate al secretarului oraşului Buftea; 
• H.C.L. nr. 43/29.05.2012 privind încetarea mandatului de consilier local al 

domnului Ciripan Gheorghe, ca urmare a decesului acestuia şi declararea ca 
vacant a locului de consilier local ocupat de acesta ; 

• H.C.L. nr. 12/25.02.2010 privind modificarea componenţei nominale a Comisie i 
de validare a a mandatelor ; 

• Tinând cont de prevederile art.4 alin.3 din Ordonanta Guvernului nr.35/2002 , 
aprobata de Legea nr.673/2002 privind aprobarea Regulamentului - cadru de 
organizare şi functionare a Consiliului local, cu modificarile şi completarile ulterioare ; 

• In conformitate cu prevederile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 
al Consiliului local Buftea aprobat prin H.C.L. nr.56/06.12.2004; 

• avizul Comisiei juridice şi de disciplina; 
în temeiul art.31 alin.2, art. 36 alin. (9) si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 , 

republicata , a administraţiei publice locale, cu modificările şi comp letările ulterioare ; 
Consiliul local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. lncepând cu data prezentei hotărâri, comisia de validare a Consiliului 
Local al oraşului Buftea va avea urmatoarea componenţa: 

Comisia de validare: 
1. Costea Daniel -P.S.D- Presedinte 
2. Marica Florian P.R.M - membru 
3. Cambera Paul- P.D.L. -membru 

Art. 2. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţa publica a 
prevederilor prezentei 
Instituţiei Prefectul 

Nr. 45 
Din 29 Mai 2012 

<' 

şi comunicarea acesteia serviciilor de specialitate şi 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ş~ 



EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a comisiei de 

validare a Consiliului Local al oraşului Buftea 

Având în vedere : 
• H.C.L. nr. 43/29.05.2012 privind încetarea mandatului de consilier local al 

domnului Ciripan Gheorghe, ca urmare a decesului acestuia şi declararea ca 
vacant a locului de consilier local ocupat de acesta. 

• H.C.L. nr. 12/25.02.2010 privind modificarea componentei nominale a Comisiei 
de validare a mandatelor ; 

şi tinând cont de : 
• prevederile Ordonantei Guvernului nr.35/2002, aprobata de Legea 

nr.673/2002 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi 

functionare a Consiliului local, cu modificarile şi completarile ulterioare ; 
In conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Consiliului local Buftea aprobat prin H.C.L. nr.56/06.12.2004. 
avizul Comisiei juridice şi de disciplina ; 

În temeiul art.31 alin.2, art. 36 alin . (9) si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 
republicatâ, a administratiei publice locale propun spre aprobare Consiliului local 
proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a comisiei de 
validare a Consiliului Local al oraşului Buftea. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a comisiei de 

validare a Consiliului Local al oraşului Buftea 

Având în vedere : 

H.C.L. nr. 43/29.05.2012 privind încetarea mandatului de consilier local 

al domnului Ciripan Gheorghe, ca urmare a decesului acestuia şi 

declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de acesta. 

H.C.L. nr. 12/25.02.2010 privind modificarea componenţei nominale a 

Comisiei de validare a mandatelor ; 

şi tinând cont de : 

- prevederile Ordonantei Guvernului nr.35/2002, aprobată de Legea 

nr.673/2002 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi 

functionare a Consiliului local, cu modificările şi completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Consiliului local Buftea aprobat prin H.C.L. nr.56/06.12.2004. 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină a Consiliului Local ; 

Conform prevederilor legislative în vigoare Consiliul local alege membrii 

Comisiei de validare care propun validarea mandatele consilierilor locali. 

În temeiul art.31 alin.2, art. 36 alin. (9) si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

republicatâ, a administratiei publice locale propun spre aprobare Consiliului local 

proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a comisiei de 

validare a Consiliului Local al oraşului Buftea. 
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CONSILIUL LOCAL 

HOT ĂRÂREA NR. / fG 
din d<o februarie 201 o 

privind modificarea componenţe i nominale a Comisie de validare a 
mandatelor 

Având în vedere : 

o Expun~rea de motive a domnului Stoica Ion , primarul o raşului Buftea; 

• HCL nr.1 /19 iunie 2008 privind alegerea membrilor comisiei de validare : 

• HCL nt~_j_Q_/25 februarie 201 O privind încetarea mandatului de consilier 
local al domnului Stan Nicolae ; 

• Avizul Comisiei Juridice ş i de Disciplină; 

Ţinând cont de prevederile Ordonaţe i Guvernului nr. 35/2002 , aprobată de 
Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare ş i 

funcţiona re a consiliilor locale, cu modifi că rile şi completă ril e ulterioare; 
În temeiul prevederilor art . 36 alin . 9, art . 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţi a Publică Loca lă republicată ş i actua lizată ; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 . Începând cu data prezentei , comisia de validare va avea 
următoarea componenţă: 

.~) !.Comisia de validare: 
1. Costea Daniel 
2.Ciripan Gheorghe 
3.Cambera Paul 

Art.2. Hotă rârea Consiliului Local al o raşului Buftea nr. 1 din 19 iunie 2008 
Privind constituirea alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor îş i 
încetează apl icabilitatea. 

Art.3 .. Secretarul oraşulu i Buftea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâ ri In stitu ţ i e i Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează , 

l se~R, 
MESTEACAN VALIN A 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ -constituita conform H.C.L. 6126 
iunie 2008. 

AV 1 Z 

Pl\oiect de hotărâre privind modificarea componentei nominale a unor 
comisiWe speeiatitate--ate-eonsitiului Local al oraşului Buft~a 

't~' cl&v( 

COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
formată din următorii consilieri locali :Dumitru Nicolae, Ma rica Florian, Mande Daniel 
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INTRUN!TA IN ŞEDINŢA SA DIN DATA ...... .' .... : .............................. . 
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ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ/NEF-AV8RABIL:Ă A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind modificarea componentei nominale a unor , 
comisii de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea ·- C.o/1/1/A .LJ c 

v J 11 LJ ;1 <'-t • 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT 
URMĂTOARELE OPINII /DIVERGENŢE .............. ........ .... . .. . .. ......... . 
. . . . . . . . . . ; t- . i./";-r-.: . A .... ... .. '{/ p:· . ~· ... .. ·1tfit· ...... ................ ............ . 
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PREŞEDINTE DE COMISIE, 

Dul]litru Nio61ae 
, J hul t t, _ -


