
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL TINTESTI 
	

H O T AR A R E 
privind incetarea mandatului de consilier local al domnului  Alexe Paul  si validarea mandatului unui nou 

consilier local pe locul devenit vacant 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINTESTI 
 

Avand in vedere: 
• Initiativa d-lui primar  Stoica Aurel ; 
• Referatul de aprobare al primarului comunei Tintesti inregistratat sub nr.2607/15.04.2020;   
• Raportul compartimentului de specialitate al primarului  inregistrat sub nr.2608/15.04.2020;  
• Raportul  comisiilor de specialitate al Consiliului local,  inregistrat sub nr.2706/23.04.2020; 
• Demisia din functia de consilier local depusa de dl. Alexe Paul , inregistratat sub nr.2461/09.04.2020; 
• Adresa Partidului Social Democrat, filiala Buzau ; 
• Procesul verbal al Comisiei de validare prin care se constata legalitatea alegerii domnului Visteanu 

Dumitru, supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din 5 iunie 2016;  
• Prevederile art.100  alin (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice 

locale , pentru modificarea  si completarea Legii 393/2004 cu modificarile si completarile ulterioare ;     
• Prevederile art.602 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;      

In temeiul art. 31 alin. (3) , art. 32 din  Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale  - republicata  , 
actualizata, precum si art.129, art.139 alin.1, art.597 alin.2 lit.e din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1 Consiliul local al comunei Tintesti , judetul Buzau ia act de incetarea mandatului de consilier al  

               Dlui Alexe Paul , ca urmare a demisei acestuia si se declara locul vacant. 

Art. 2     (1) Se valideaza mandatul de consilier al d-lui  Visteanu Dumitru, supleant pe lista de candidati  al 
Consiliului Local Tintesti din partea  Partidului Social Democrat . 

              ( 2) Domnul  Visteanu Dumitru il va inlocui pe domnul Alexe Paul in comisiile de buget finante si 
invatamant, sanatate, s.a . 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire  a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Tintesti , prin secretarul 
comunei. 

Art.4 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se  va comunica  autoritatilor  si persoanelor interesate . 

 Nr. 21/27.04.2020     Presedinte de sedinta,  

                                                                                                 Lambru Iulian 

 

                                        Contrasemneaza Pentru Secretar General, Petrescu Sandina 

 

					Aceasta	hotarare	a	fost	adoptata	de	Consiliul	Local	al	comunei	Tintesti	in	sedinta	din	data	de	27.04.2020,	
cu	respectarea	prevederilor	art.139	alin.(1)	din	OUG	nr.57/2019	privind	Codul	administrativ,	cu	numar	de	13	
voturi	pentru,	 0	 abtineri	 si	 0	 voturi	 impotriva,	din	numarul	 total	de	13	 consilieri	 in	 functie	 si	 13	 consilieri	
prezenti	la	sedinta.	
	


