
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRAREA NR. 46 
din 29 Mai 2012 

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Herghelegiu Vasile 

Având în vedere: 
• adresa nr. 36/05.05.2012 din partea filialei locale a Partidului România Mare ; 
• nota de fundamentare prezentata de domnul Ion Stoica, primarul orasului Buftea ; 
• raportul de specialitate prezentat de Compartimentul Juridic ; 
• H. C.L. nr. 43129.05.2012 privind Încetarea mandatului de consilier local al 

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

• Proces-verbal al comisiei de validare ; 
• Avizul Comisiei juridice si de disciplina ,· 
• În temeiul prevederilor art.96, alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, republicată , cu modi ficările şi completă rile 

ulterioare; 
• art.6 alin.2 si art. 7 alin.1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesi lor locali, cu 

modificarile şi completarile ulterioare ; 
In temeiul art. 31,32 alin.1 art. 45, alin . (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare, 
Consiliul local al orasului Buftea, 

HOTARASTE 

Art. 1. lncepând cu data prezentei se valideaza mandatul de consilier local al 
domnului Herghelegiu Vasile declarat ca supleant pe lista Partidului România Mare. 

Art.2. Domnul Herghelegiu Vasile îşi va desfăşura activitatea în cadrul comisiei 
pentru agricultură şi mediu. 

Art.3. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

primarului oraşului Buftea, Filiala locala a partidului România Mare, serviciilor de 
specialitate şi lnstituţiej Prefectului Ilfov. 
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ŞTEFAN ALINA 

Nr.46 
din 29 Mai 2012 



NOTA DE FUNDAMENTARE 
la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de 

consilier local în Consiliul Local al oraşului Buftea, a domnului Herghelegiu Vasile 

Potrivit prevederilor art.12 alin.1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare, "În toate situaţiile de Încetare a mandatului 
Înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliu/loca/ sau consiliul judeţean, după 
caz, adoptă În prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui 
consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant 
locul consilierului În cauză . 

Astfel, prin Hotărârea nr. 43 din 29 mai 2012 se ia act de încetarea mandatului de 
consilier local a domnului Ciripan Gheorghe înainte de expirarea duratei normale a 
acestuia, ca urmare a decesului acestuia din funcţia de consilier local, si vacantarea 
locului ocupat de acesta. 

Potrivit prevederilor art.96, alin .(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, c~ndidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi , sunt declaraţi supleanţi în listele 
respective. In caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, 
supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, 
dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidul politic pe 
listele cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerii judeţene a 
partidului politic, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv. 

De asemenea, conform art.31, alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, "comisia de validare 
examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau 
invalidarea mandatelor'. 

Filiala Partidului Romania Mare prin adresa nr.36/05.05.2012 înregistrată la 
Primăria orasului Buftea sub nr.73/09.05.2012, ne-a comunicat faptul că următoarea 

persoană de pe listele cu propuneri de candidaţi ai Partidului are au stat la baza alegerilor 
locale din 1 iunie 2008, care întruneşte condiţiile legale pentru a fi validat în funcţia de 
consilier în cadrul Consiliului local al orasului Buftea, este domnul Herghelegiu Vasi le. 

Având în vedere prevederile legale sus menţionate, propunem val idarea mandatului 
de consilier în Consiliul Local al orasului Buftea a domnului Herghelegiu Vasile, declarat 
ca supleant pe lista Partidului Romania Mare. 

Proiectul de hotărâre este reglementat juridic prin prevederile art.96, alin.(9) din 
Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publ ice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.31 şi ale art.45 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completă rile 
ulterioare. 

PRIMA~ ION STOI A 
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ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 
ORASUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi , 29 Mai 2012, în şedinţa comisiei de validare a Consiliului 

Local al orasului Buftea 

Astăzi , 29 Mai 2012, comisia de validare aleasă de Consiliul Local al orasului 

Buftea, prin Hotărârea nr.1/2008, şi modificată prin Hotărârea nr.12/25.02.2010, si 

Hotărârea nr.45/29.05.2012 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi c~mpletările 

ulterioare, legalitatea alegerii domnului consilier Herghelegiu Vasi le, membru s1pleant pe 

lista Partidului Romania Mare, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale pentry Consiliul 

local Buftea, desfăşurate la data de 01 .06.2008. 

Având în vedere: 

• încetarea de drept a mandatului de consilier a domnului Ciripan Gheorghe 

constatat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/29.05.2012; 

• Văzând adresa nr.36/05.05.2012 din partea filialei locale a Partidului 

România Mare prin care confirmă apartenenţa politică a domnului Herghelegiu Vasi le ; 

Comisia constată că au fost respectate dispozitiile legale, fapt pentru care a hotărât 

să propună validarea mandatului de consilier în cadrul Consi liului local al oraşului Buftea 

din partea Partidului Romania Mare pe listele căruia a participat ca şi candidat la alegeri le 

locale din 01.06.2008. 

Drept pentru care care, am încheiat prezentul proces -verbal. 



RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de 

consilier local în Consiliul Local al oraşului Buftea, a domnului Herghelegiu Vasile 

Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre iniţiat de Primarul orasului Buftea o 

constituie prevederile art.96, alin .(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi ale art.31 şi ale art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată , 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, prin Hotărârea nr. 43 din 29 mai 2012 se ia act de încetarea mandatului de 

consilier local a domnului Ciripan Gheorghe înainte de expirarea duratei normale a 

acestuia, ca urmare a decesului acestuia din funcţia de consilier local , si vacantarea 

locului ocupat de acesta. 

Potrivit prevederilor art.96, alin .(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi , sunt declaraţi supleanţi în listele 

respective. în caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi , 

supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, 

dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidul politic pe 

listele cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerii judeţene a 

partidului politic, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv. 

Filiala Partidului Romania Mare prin adresa nr.36/05.05.2012 înregistrată la 

Primăria oraşului Buftea sub nr. 73/09.05.2012 ne-a comunicat faptul că primul supleant 

înscris pe lista partidului , (care a stat la baza alegerilor locale din 1 iunie 2008) care 

întruneşte condiţiile legale pentru a fi validat în funcţia de consilier în cadrul Consiliului 

local al orasului Buftea, este domnul Herghelegiu Vasile. 

Domnul Herghelegiu Vasile îşi va desfăşura activitatea în cadrul comisiei pentru 
agricultură şi mediu a Consiliului Local. 

De asemenea, conform dispoziţiilor art.31, alin.(3) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001 ,republicată , cu modificările şi completări le ulterioare, "comisia de 

validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local 

validarea sau invalidarea mandatelor'. 

Având în vedere prevederile legale sus menţionate, prin proiectul de hotărâre se 

propune validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al orasului Buftea, declarat ca 

supleant pe lista Partidului Romania Mare. 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUFTEA 

,., A 

JURAMANT 

Subsemnatul HERGHELEGIU VASILE, consilier local al orasului Buftea, În 
conformitate cu prevederile art.32 alin.1 din Legea nr.215/2001,republicata,a 
administraţiei publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi ale art.B 
alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare şi functionare a consiliilor locale 
aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 3512002, cu modificarile şi completarile 
ulterioare, depun În faţa Consiliului local al oraşului Buftea, urmatorul Juramânt: 

"Jur sa respect Constitutia şi legile ţarii şi sa fac, cu buna 
credinţa, tot ceea ce sta În puterile şi priceperea mea 

pentru binele locuitorilor oraşului Buftea. 
Aşa sa-mi ajute Dumnezeu!" 

Consilier loca 

cJ_{j Mai 2012 



PARTIDUL ROMÂNIA MARE 

JUDEŢUL ILFOV 

FILIALA LOCALĂ BUFTEA 

Către, 

. ..... .,. .. - -

Nr. 36/05.05.2012 

CONSILIUL LOCAL Al ORAŞULUI BUFTEA 

Urmare a decesului domnul consilier local PRM Ciripan Gheorghe 

în data de 01.05 .2012, Partidul România Mare organizaţia locală Buftea, 

reprezentată prin domnul Stoica Marin Preşedinte Interimar, vă aduce 

la cunoştinţă că următorul candidat la alegerile locale din anu l 2008 pe 

listele Partidului România Mare depuse la Biroul Electoral de 

Circumscripţie este domnul Herghelegiu Vasile, legitimat cu B.l., seria 

GK, numărul 235974. 

Prin urmare în conformitate cu prevederile legii 215/2001 vă 

rugăm să supuneţi abrobării hotărârea de validare a mandatului de 

consilier local al domnului Herghelegiu Vasile. 

05.05 .2012 
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ROlVIÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 

HOT ĂRÂREA NR. 2 
Din 19 iunie 2008 

privind validarea mandatelor consilierilo r locali ai oraşului Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, întrunit în şedin ţa de consti tuire din data de 19 
iunie 2008; 

Văzând prevederile art. 3 1 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 , republicată, a 
administraţi e i publice locale, cu modificările ş i comp letările ulterioare, ale art. 7 
din Regulamentul - cadru de organizare ş i funcţionare a consiliilor locale 
aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, cu modificările ş i completările 

ulterioare ş i prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşi lor locali modificată ş i completată; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. ( 1) din Legea nr. 2 15/2001 , 
republicată, a administraţ ie i publice locale, cu modificările ş i completăril e 

ulterioare, 
HOTĂRĂŞTE: 

Articol unic - Se validează mandatele consilierilor locali ai oraşului Buftea 
aleş i la data de O 1 iunie 2008, după cum urmează: 

1. Calotescu Eracle 
2. Cambera Paul 
3. Ciripan Gheorghe 
4. Costea Daniel 
5. Dinu Mihai 
6. Dumitru Constantin 
7. Dumitru Nicuşor 
8. Dumitrescu Sorinel 
9. Florea Mihaela 
1 O. Mande Daniel 
11 . Marica Florian 
12. Marinescu Radu 
13. Măcelaru Cornel ia 
14. Piticaş Eugeniu 
15. Proţiunc Constantin 
16. Radu Cornel 
17. Stan Nicolae 
18. Stoica Marin 
19. Tăzlăoanu Victoria 

ASISTENŢI, 

f""'\: •- ~ IT • 1 O o 1 • •. . 1 

Contrasemnează 

_____ s_EC!l!~Ţ ~-R, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 

HOT ĂRÂREA NR. 3 
Din 19 iunie 2008 

privind constatarea constituirii Consiliului Local al oraşului Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, întrunit în şedinţa de constituire din data de 19 iunie 2008; 
Văzând prevederi le art. 34 ali n. (2) din Legea nr. 215/2001 , republicată, a 

administraţie i publice locale, cu modificări le ş i completări le ulterioare, şi ale art. 8 alin. (6) 
din Regulameptul - cadru de organizare şi funcţionare a consi lii lor locale aprobat prin 
Ordonanţa Gu..<,ernului nr. 35/2002, cu modificările ş i completările ulterioare; 

Având \1 vedere raportul Comisiei de validare, 
În tembiul prevederilor a11. 45 alin. ( 1) din Legea nr. 2 15/200 1, re publicată , a 

administraţ ie i publice locale, cu modificările ş i comp l etările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Articol unic - Se constată constituirea Consi liul Local al oraşului Buftea, în următoarea 

componenţă: 

l . Calotescu Eracle 
2. Cambera Paul 
3. Ciripan Gheorghe 
4. Costea Daniel 
5. Dinu Mihai 
6. Dumitru Constantin 
7. Dumitru N icuşor 

8. Dumitrescu Sorinel 
9. Florea Mihaela 
10. Mande Daniel 
Il. Marica Florian 
12. Marinescu Radu 
13 . Măcelaru Cornelia 
14. Piticaş Eugeniu 
15. Proţiunc Constantin 
16. Radu Cornel 
17. Stan Nicolae 
18. Stoica Marin 
19. Tăzlăoanu Victoria 

STĂ, 

Contrasemnează 

SECRETAR, 
Mllf~Tii' Ar r J.T ,..,, • - -

n 

1 



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

AV 1 Z 
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 

domnului Herghelegiu Vasile. 

COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
formată din următorii consilieri locali :Dumitru Nicolae, Marica Florian , Mande Dan iel 

•••••••• o ••• ••••••••• o ••••• o o o ••••••••• •• o. o •••••••••• o. o •••••••••••••••••• ' •••••••••••••• •• • ••• 

h V h ·> 9.' t()j-: ? o/ 2 =-INTRUN!TA IN ŞEDINŢA SA DIN DATA ...... · ............... ... ..... ... ... ..... . . 
A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE ............... ...... .. .. .. . .............. ... ... ........... . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE A VIZAREA 
FAVORABILĂINEFAV8RAB·II::-Ă A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 
domnului Herghelegiu Vasile. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT 
URMĂTOARELE OPINII /DIVERGENTE ... ... ... .... ....... . ........... .. .. ... .. . 

1 

PREŞEDINTE DE COMISIE, 

Dumitru Ni~ae 0/)1{l/~v~....__ __ _ 

<... 


