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HOTĂRÂREA NR. 201 
din 31 octombrie 2019 

pentru modificarea componenţei comisiei de validare a mandatelor de 
consilieri în cadrul Consiliului Local al oraşului Buftea, stabilită prin Hotărârea 

Consiliului local nr. 55/23.06.2016 

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. 55/23.06.2016 privind alegerea comisiei de 

validare a mandatelor de consilieri în cadrul Consiliului Local al oraşului Buftea; 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 174/30.09.2019 privind constatarea încetării de 

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

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile: 
• art. 31 alin. (2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
• art.602 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 5712019, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139 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. - Comisia de validare a mandatelor de consilieri în cadrul Consiliului Local 
al oraşului Buftea, stabilită la art.1 din Hotărârea Consiliului local nr. 55/23.06.2016, se 
modifică şi va avea următoarea componenţă: 

1. Vaida Gheorghe - Alexandru - preşedinte 
2. Rudeanu Florentina - Mirela - secretar 
3. Baca Maria Geovana - membru 
4. Mande Constantin - membru 
5. Babei Victor - Horia - membru 

Art.2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr. 55/23.06.2016 rămân 
neschimbate. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
persoanelor interesate, serviciilor de specialitate şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
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