
ROMÂNIA 

 JUDEŢUL BUZĂU                       

COMUNA VINTILĂ  VODĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E    

   

privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local 

 al comunei Vintilă Vodă, al doamnei URSACHE SILVIA ELENA 

 

 

               Consiliul Local al comunei  Vintilă  Vodă, judeţul  Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară ; 

                 Având în vedere : 

 -referatul de aprobare, întocmit de Primarul comunei Vintilă Vodă în calitate de 
initiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 2938/15.06.2020; 

  - raportul de specialitate întocmit de secretarul general comunei Vintilă Vodă, 

judeţul Buzău, înregistrat sub nr. 2961/16.06.2020 ; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  consiliului   

local al  comunei Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 

   -adresa nr. 58/13.05.2020 înaintată de către  Organizaţia Judeţeană P.S.D. 
Buzău, prin care solicită validarea mandatului doamnei Ursache Silvia Elena, înscrisă 
pe lista de supleanţi a partidului, pentru funcţia de consilier local, la alegerile din 
05.06.2016; 
  -prevederile H.C.L. Vintilă Vodă nr.14/05.05.2020 privind incetarea  
mandatului de consilier local al doamnei Zamfir Daniela şi vacantarea mandatului  de 
consilier  local ; 

- Procesul-verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al  comunei 
Vintila Voda, nominalizată prin H.C.L. nr.22/24.06.2016, înregistrat sub nr. 
2945/16.06.2020 prin care se  propune validarea mandatului de  consilier  local al 
doamnei Ursache Silvia Elena  din partea Partidului   Social Democrat ; 
    -prevederile art.31 alin.(3), art.32 din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,  ; 
    -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 Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 În temeiul art. 139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1.  Se validează mandatul de  consilier local în cadrul Consiliului Local al 

comunei Vintilă Vodă al doamnei URSACHE SILVIA ELENA,  domiciliată în comuna  

Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, aleasă pe  listele  Partidului Social Democrat, pe locul 

rămas  vacant ca urmare  a  încetarii  de drept, a mandatului de consilier local al 

doamnei Zamfir Daniela,  înainte de expirarea  duratei normale  a  mandatului . 

 Art.2.  Hotărârea  de  validare a  mandatului  poate fi atacată  de cei  interesaţi  

la instanţa  de contencios administrativ în termen  de  5  zile  de la  adoptare sau, în 

cazul  celor  absenţi  de la sedinţă, de la comunicare. 



 

            Art.3.   Doamna Ursache Silvia Elena  va  fi secretar in Comisia pentru 

activităţi  economico-financiare, agricultură, amenajarea  teritoriului, urbanism, 

protecţia  mediului  şi turism. 

 Art. 4. Secretarul general al comunei   va comunica prezenta hotărâre: 

                           -Instituţiei Prefectului- Judeţul Buzău ; 

                           -Primarului comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 

                           -Doamnei Ursache Silvia Elena   ; 

                           -Compartimentului Financiar – contabil, impozite şi taxe  locale ; 

 

 

                  NR. 19 

 

                VINTILĂ  VODĂ, 25 IUNIE 2020 

 

 

     Preşedinte  de şedinţă,                                           Contrasemnează, 

            Consilier ,                                                Secretar general  al comunei, 

 

      VOICILĂ MARIAN                                                  LUNGU MIHAELA  
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa ordinară 
din  25 iunie 2020, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 9  voturi pentru:-voturi  împotrivă;-abţineri  din numărul  total  

de 9  consilieri  locali în funcţie şi 9 consilieri prezenţi  la sedinţă. 
 


