ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului supleantului aflat pe listele

Partidului Social Democrat si validat de Organizatia Judeteana Buzau in
persoana domnului Frâncu Petre si validarea acestuia in Comisia pentru
invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de
agrement.
Consiliul local al comunei Florica, judetul Buzău,
Avand in vedere:
-referatul de aprobare al primarului comunei Florica, înregistrat sub nr.1886 din
15.10.2019;
-raportul de specialitate inregistrat la nr. nr. 1922 din 17.10.2019;
-avizul Comisiei/Comisiilor de specialitate a/ale Consiliului Local Florica;
- prevederile Ordinului Prefectului Judetului Buzău nr. 596/20.09.2019 privind
constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia a
mandatului consilierului local Vlasiu Ioan si declararea ca vacant a locului ocupat de
acesta in cadrul Consiliului Local Florica ;
- adresa nr.102/10.10.2019 a Partidului Social Democrat- Organizatia judeteana
Buzau prin care se confirma faptul ca domnul Frincu petre este urmatorul supleant pe
lista PSD ;
-procesul verbal al comisiei de validare al Consiliului Local Florica ;
-prevederile art.597 alin. (2) lit. E) coroborat cu art.602 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ ;
-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;
-prevederile HCL nr. 35/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
lunile octombrie-decembrie 2019;
-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata ,
În temeiul, art.133 alin.(1), art .139 alin (1) și art.196 alin 1 lit.(a) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,
HOTARASTE:
Art.l Se valideaza mandatul de consilier local in cadrul Consiliului Local Florica
al domnului Frincu Petre, supleant pe lista Partridului Social Democrat- Organizatia
Judeteana Buzau.
Art.2 (1) Incepand cu data prezentei Comisia pentru invatamant, sanatate,
cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement din cadrul Consiliului Local
Florica va avea urmatoarea componenta:
Lupu Cristian- Partidul Social Democrat ;
Tache Gheorghe - Partidul Social Democrat ;
Frincu Petre - Partidul Social Democrat .
(2)Avand in vedere prevederile prezentei, HCL nr. 20/26.06.2016 privind
stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Florica, judetul Buzau pe principalele domenii de activitate, se va modifica in mod
corespunzator .

Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publica, respectiv se Comunica
primarului comunei Florica, membrilor Consiliului Local Florica si se comunica Instituției
prefectului - judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Preşedinte de sedinţă,
Lupu Cristian
Contrasemnează,
Secretar general delegat comuna
Lupu Marcelica Adriana

Florica:25.10.2019
Nr.39

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinta ordinară din data de
25.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 8 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din
numărul total de 9 consilieri in funcţie şi 8 consilieri prezenţi la şedinţă

