ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA
PROIECT

DE

HOTARARE

nr. 32

privind
validarea mandatului de consilier local in cadrul
Consiliului local al comunei Podgoria al domnului PUSCOI NECULAI
Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in
sedinta ORDINARA pe luna octombrie 2019;
Avand in vedere:
-referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr.
…/… intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
-raportul
Compartimentului
de
resort
inregistrat
sub
nr.
…./………………intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din
O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
-avizul consultativ al Comisiei/Comisiilor
de specialitate a Consiliului
local Podgoria;
-prevederile Ordinului Prefectului Judeţului Buzău nr.571/10.09.2019
privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a
acestuia, a mandatului consilierului local MILEA NECULAI si declararea ca
vacant a locului ocupat de acesta in cadrul Consiliului Local al comunei Podgoria,
inregistrat la sediul Primăriei comunei Podgoria sub nr.3970/13.09.2019;
- adresa nr. 89/11.09.2019 a Partidului National Liberal - Filiala Buzau prin care se confirma apartenenţa la P.N.L. a domnului PUSCOI NECULAI si
faptul ca aceasta este următorul supleant pe lista Partidului National Liberal ;
-procesul verbal al comisiei de validare a Consiliului local al comunei
Podgoria ;
-prevederile art.597, alin.(2), lit.e) coroborat cu art.602 din Ordonanţa de
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
-prevederile art.31, alin.(3), alin.(5) si art.31Al din Legea nr. 215/2001,
republicata, a administraţiei publice locale;
-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, cu modificările ulterioare;
Luând in considerare dispoziţiile Legii nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificările si
completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 133 alin.(1), art. 139, alin.(1 si ale art.
196 alin. (1) lit. a) si art. 197 alin. (1) si (2) – (4) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂSTE:
Art.1. Se validează mandatul de consilier local in cadrul Consiliului local al
comunei Podgoria al domnului PUSCOI NECULAI, supleant pe lista Partidului
National Liberal .
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, se comunica
Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la indeplinire, se
comunica Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea
la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet a institutiei .
Iniţiator,
Primar,
Chiru Marius Viorel
Avizat,
Secretar,
Rapeanu Violeta- Cristina

Podgoria
Proiect de hotarare nr. 32 din 30.09.2019

ROMANIA
COMUNA PODGORIA
Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480
Telefon: 0238 574 923; Fax: 0238 574 953
PRIMARUL COMUNEI PODGORIA
NR. 4340/30.09.2019
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consilier
local in cadrul Consiliului local al comunei Podgoria al domnului PUSCOI
NECULAI
Prezentul proiect de hotarare a fost initiat avand in vedere prevederile
Ordinului Prefectului Judeţului Buzău nr.571/10.09.2019 privind constatarea
incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia, a
mandatului consilierului local MILEA NECULAI si declararea ca vacant a
locului ocupat de acesta in cadrul Consiliului Local al comunei Podgoria,
(inregistrat la sediul Primăriei comunei Podgoria sub nr.3970/13.09.2019)
precum si adresa nr. 89/11.09.2019 a Partidului National Liberal Filiala Buzau - prin care se confirma apartenenţa la P.N.L. a domnului
PUSCOI NECULAI si faptul ca aceasta este următorul supleant pe lista
Partidului National Liberal (inregistrata la sediul Primăriei comunei Podgoria
sub nr.3952/12.09.2019)
Cu respectarea prevederilor art. 597 alin. (1) lit. e) coroborate cu art. 602
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, raportat la prevederile art. 31, alin. (3) şi alin. (5) şi art. 31A1 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înaintez
Consiliului local al comunei Podgoria, spre dezbatere şi aprobare, proiectul de
hotărâre privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului
local al comunei Podgori al domnului PUSCOI NECULAI .
Primar,
Prof. Chiru Marius

ROMANIA
COMUNA PODGORIA
Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480
Telefon: 0238 574 923; Fax: 0238 574 953
NR. 4357/1.10.2019
Aprob,
Primar,
Chiru Marius – Viorel
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare validarea mandatului de consilier local in
cadrul Consiliului local al comunei Podgoria al domnului PUSCOI NECULAI

Prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr. 571/10.09.2019 s-a constatat
incetarea
de drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia, a
mandatului consilierului local MILEA NECULAI si s-a declarat
vacant locul
ocupat de acesta in cadrul Consiliului Local al comunei Podgoria;
Totodata, prin adresa nr. 89/11.09.2019 Partidul National Liberal Filiala Buzau - confirma apartenenţa la P.N.L. a domnului PUSCOI NECULAI
si faptul ca aceasta este următorul supleant pe lista Partidului National
Liberal;
Avand in vedere :
 Prevederile art. 597 alin. (2) lit. e) coroborat cu art. 602 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 Prevederile art. 31, alin. (3) şi alin. (5) şi art. 31A1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată;
In baza celor mentionate anterior ,
Propunem spre analiză şi aprobarea Consiliului local al comunei Podgoria
proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul
Consiliului local al comunei Podgoria al domnului PUSCOI NECULAI.
Secretar,
Rapeanu Violeta

