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HOTĂRÂREA NR. 200 
din 31 octombrie 2019 

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Alexandru Ioan Silviu 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 
Buftea; 

• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară ; 
• Hotărârea Consiliului Local nr.199/31.10.2019 privind constatarea încetării de 

drept a mandatului de consilier local al domnului Costea Sergiu Constantin, ca urmare a 
demisiei şi vacantarea locului de consilier local din cadrul Consiliului local al oraşului 
Buftea ; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 57 /23.06.2016 privind declararea Consiliului 
local al oraşului Buftea ca legal constituit; 

• Adresa Partidului Social Democrat (PSD) nr. 247 /08.10.2019, înregistrată la 
Consiliul local Buftea cu nr. 365/11.10.2019; 

• Procesul - verbal al Comisiei de validare; 
În conformitate cu prevederile: 

• Art.100 alin. (33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393 /2004 privind 
Statutul aleşilor locali; 

• Art.31 alin. (3), art.311, art.32 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

• Art. 602 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 
5712019, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin. (14) art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - Se validează mandatul de consilier local al domnului Alexandru Ioan 
Silviu în cadrul Consiliului local al oraşului Buftea, supleant pe lista de candidaţi a 
Partidului Social Democrat (PSD), la alegerile locale din iunie 2016. 

Art.2. - Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios 
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau de la comunicare. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
serviciilor de specialitate şi Instituţiei Prefectului -


