
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREA Nr./t3 
DinV05.2017 

Privind : validarea mandatului de consilier local al domnului 
Mîrza Vasilică  Cristinel 

Consiliul local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţa 
ordinară, în data de 25.05 .2017; 

Având în vedere: 
- procesul —verbal al comisiei de validare constituit ă  în baza H.C.L. 

nr. 1/25.06.20 1 6, îiiregistrat sub nr. 143/1 5 .05.20 1 7; 
- Ordinul Prefectului nr. 92/20.04.20 1 7 privind constatarea încet ării de 

drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al 
domnului Butunoi Adrian Liviu, consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 

- prevederile art.3 1, alin.3 si 5 si art.32 din Legea nr. 2 1 5/200 1 privind 
administraţia publică  locală, republicată  în 2007, cu modifîcările si completările 
ulterioare; 

- prevederile art.54 alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publica locala, republicată  în 2007, cu modific ările si completările 
ulterioare; 

In baza art.45 alin.1 şi art.1 15, alin.1, lit ,,bdin Legea nr.215/2001 
privind administraţia publica locala, republicat ă  în 2007, cu modifîcările si 
completările ulterioare. 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art. unic. Validarea mandatului de consilier Ioeal al domnului 
Mîrza Vasilică  Cristinel. 

INŢĂ , 

CONTRASEMNEAZĂ , 
SECRETAR, 

Fotache Valerica 



... GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI 
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Serviciul Juridic ş t RelaIi cu Publicu--.. 
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Avnd în vedere adresa nr. 19/23.03.2017 formulat ă  de cătrePartidul Mişcarea 
Populară  ş i înregistrată  la lnstituţia Prefectului - jude ţul Galaţi cu nr. 2502124.03.2017, 
prin care s-a solicitat prefectului jude ţului Galaţi să  constate prin ordin, încetarea 
maridatului de consilier local, înainte de expirarea duratei  normale, pentru domnul 
Butunoi Adrian-Liviu - municipiul Tecuci, ca urmare a pierderii calit ăţii de membru af 
partidului politic pe a cărei listă  a fost ales la alegerile Iocale din 5 iunie 2016, v ă  
înaintăm alăturat, în original, exemplarul nr. 2 aI Ordinului Prefectului nr. 
92120.04.2017, privind constatarea încetării de drept, înalnte de expîrarea cluratei 
normale, a mandatului de consilîer local al domnului Butunoî Adrian-Lîviu - CNP 
1670927173191, consilier Iocal în cadrul Con5iliuIui Local aI municipiului Tecuci, 
judeţul GaIaţL 

ln aceste condi ţii, veţi dispune măsurile necesare prevăzute de iegislaţ(a îri 
vigoare referitoare la ocuparea mandatului de consilier local astfel vacantat. 

Cu stimă , 

Gab riektiAi1AITESCU 

iD:.PREFECŢjJRA1.ORDlNE PREFECrIAdresa inalntare Ordin C.L. T6Quci 2 ex -21,042017 

Adresa: Str. Domneaseă , Nr. 56, 800.008, Gala ţi 
Tel: 0236/460.330; 0236/462.739; Fax: 02361417.218 
E-mail: prefectprefecturaga1ati.ro; Web: y.rww.prefecturaaiati.ro  



GUVERNUL ROMÂNIEI 	 Nesecret 

I 	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

1 	INSTITUŢIA PREFECTULUI 
Judeţul GALAŢI 	 Exeniplar .... din 3 

,ryo",,  ` 
privind constatarea încet ării de drept, înainte de expirarea duratei norinale, a mandatului 

de consilier local aI doinnului Butunoi Adrian-Liviu - CNP 1670927173191, consilier local în 
cadrul Consiliului Local al xnunieipiului Tecuci, jude ţul Galaţi 

Gabriel-Aurelian Panaitescu, prefeetul jude ţului Galaţi, numit prin Hotărârea nr. 
744/12. 1 0.20 16 a Guvernului Roinâniei; 

Având în vedere adresa Partidului Mi şcarea Populară  nr. 19/23.03.2017, învegistrat ă  Ia 
Instituţia Prefectului - judeţul Galaţi cu nr. 2502/24.03.20 1 7, prin care s-a soIicitat prefectului 
judeţului Galaţi să  constate, prin ordin, încetarea de drept a mandatului de consilier local, înainte 
de expirarea duratei normale, pentru doinnul Butunoi Adrian-Liviu, consilier local în cadrul 
Consiliului Loca1 al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, ca urmare a pierderii calit ăţii de membru 
al partidului pe a c ărui Iistă  a fost ales, prin excluderea din partid; 

Având în vedere Referatul nr. 2502/20 .04,20 1 7 îatocmit de Serviciului Juridic şi Relaţii cu 
Publicul din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Ga1aţi; 

In conformitate cu prevederile art.9 alin. (2) Iit. ,,b1 şi art. 12 alin. (3) clin Legea 
nr.39312004 privind Statutul a1e5ilor locali, cu modifîc ările şi coinpletările uiterioare; 

În temeiul art. 19 alin. (1) Iit. ,,a şi al art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind 
prefectul şi instituţia prefectului republicată, cu modiflcările şi completările ulterioare, 

Emite prezentul 
ORDIN: 

Art.1. Se constată  încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 
consilier local al domnului Butunoi Adrian-Liviu - CNP 1670927173191, consilier local în cadrul 
Consiliuiui LocaJ al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, ca urmare a pierderii ca1ităţii de membru 
aI partidului politic pe a c ărei listă  a fost ales. 

Art.2. Se declară  vacant locul de consilier local din cadrul Consiliului Local al municipiului 
Tecuci, judeţul Galaţi. 

Art.3. Serviciul Juridic şi Relaţii cu Publicul va comuriica prezentul ordin domnului 
Butunoi Adrian-Liviu, cu domiciliul în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 129, bl. T4A, 
sc. 1, ap. 3, judeţul Galaţi şi Consiliului Local al municipiului Tecuci, jude ţul GaJaţi. Ordinul 
prefectului devine executoriu de la data comunic ării către persoanele interesate. 

Art.4. Prezentul ordin poate fi atacat la Sec ţia de contencios administrativ şi fîscal a 
Tribunalului Galaţi. 

naitescu 

Nicol 

Sandu Gheorghi/f4tPrdpefect2O17/3 ex. 20.04.2017 

Adresa:Str.Domnsc, Nr.56, 800.008, Galaţi 
Tel:0236/312100;0236/460.330;0236/462.739;pax:0236/417.218 
E-mai1:prefectcprefecturaga1ati.ro;web:www.prefecturagaJatj.ro 	Pagina 1 din 1 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI l CONS1LUL LOCAL TECUC 

MUNICIPIUL TECUCI l 	NR.  
CONSILIUL LOCAL J Z1UA_LLUNA OANULO 

COMISIA DE VALIDARE 

PROCES -VERBĂL 

Încheiat astăzi 15 05 2017 cu ocazia va1idăru/iiu mandatului de 

consilier local al domnului Mîrza Vasilică  -Cristinel. 

Comisia, având în vedere prevederile • Ordinului Prefectului nr. 

92/20.04.2017 prin care se constat ă  încetarea de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Butunoi Adrian-

Liviu, precum si adresa înregistrat ă  la Municipiul Tecuci - Consiliul Local sub 

nr. 1 15/29.03.2017 a Partidului Micarea Popular ă  - Filiala Judeţeană  Galaţi, 

prin care s-a comunicat faptul c ă  următoarea persoan ă  desemnată  să  reprezinte 

P.M.P. în Consiliul local Tecuci este domnul Mîrza Vasilic ă  —Cristinel. 

Comisia constată  că  SUflt/r -__ t întrunite condi ţiile prevăzute de art.3 1, 

alin.3 si 5 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică  locală , 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, si propune 

validarea/invalidarea mandatului de consilier local al domnului Mîrza Vasilic ă  

—Cristinel. 

Comisia de validare examinând documenta ţia privind legalitatea alegerii 

consilierului mai sus menţionat avizează  pentru va1idarea/indiiIiuea Cu 

4 	voturi pentru ;________ împotriv ă 	i 	 __ abţineri. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

Coinisia de validare: 
Diaconu Petronela Monica 

Buliga Bogdan 	 ( 

	

Bulhac Constantin 	 ,9 
Butunoi Adrian Liviu 

DiaconuVasi1e 2 



JUR Ă MÂNT 

Subsemnatul Mîrza Vasilic ă  Crislinel, consilier local prin validarea 

mandatuluz, în baza, H C L nr. _~LJ1 it501 7, în conformitate cu 

prevederile art. 32, alin. 1 din Legea nr. 21512001, republicată, depun prezentul 

jurămc2nt: 

Jur să  respect constituţia si legile ţării şi să  fac, cu bună  credinţă, tot 

ceea ce stă  în puterile ş i priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului 

Tecuci. 

Aa să-mi ajute Dumnezeu! 

Data 25. 05. 201 7 

Semn ătura, 

Preedinte de edinţă, 
Bulhtaş  
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Având în vedere adresa nr. 19/23.03.2017 formulat ă  de către Par[idul Mi şcarea 
Populară  ş i înregistrată  la lnstitu ţ ia Prefectului —jude ţul Galaţ i cu nr. 2502/24.03.2017, 
prin care s-a solicitat prefectului jude ţului Galaţi să  constate prin ordin, încetarea 
mandatului de consilier local, înainte de expirarea duratei normale, pentru domnul 
Butunoi Adrian-Liviu - municipiul Tecuci, ca urmare a pierderii calit ăţ ii de membru al 
par[idului politic pe a că rei listă  a fost ales la alegerile locale din 5 iunie 2016, v ă  
înaintăm alăturat, în original, exemplarul nr. 2 al Ordinului Prefectului nr. 
92120042017, privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier local al domnului Butunoi Adrian-Livîu - CNP 
1670927173191, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Tecuci, 
judeţul Galaţi. 

ln aceste condi ţ ii, veţi dispune m ăsurile necesare prevăzute de legislaţia în 
vigoare referitoare la ocuparea mandatului de consilier local astfel vacantat. 

Cu stimă , 

PREFEPF, 
GabrielaIian IPANAITESCU 

/D:IPREFECTURAORDINE PREFECflAdresa inaintare Ordin C.L. Tecuci 2 ex -21.04.2017 

Adresa: Str. Domnească , Nr. 56, 800.008, Gala ţi 
Tel: 0236/460.330; 0236/462.739; Fax: 0236/417.218 
E-mail: prefectprefecturaga1ati.ro; Web: www.irefecturagalati.ro  
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k 	GUVERNUL ROMNIEI 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI 
..Judeţul GALAŢI  

Nesecret : 

Exemplar . din 3 

ORDIUL NR.... 
din 	.1.. 	... 

privind constatarea încet ării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 
de consilier local aI domnului Butunoi Adrian-Liviu - CNP 1670927173191, consilier local în 

cadrul Consiliului Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi 

Gabriel-Aurelian Panaitescu, prefectul jude ţului Galaţi, numit prin Hotărârea rir. 
744/1 2. 1 0.20 1 6 a Guvernului României; 

Având în vedere adresa Partidului Mi şcarea Populară  nr. 19/23.03.2017, îrlregistrat ă  la 
Instituţia Prefectului - jude ţul Galaţi cu nr. 2502/24.03 .20 1 7, prin care s-a solicitat prefectului 
judeţului Galaţi să  constate, prin ordin, încetarea de drept a mandatului de consilier local, înainte 
de expirarea duratei normale, pentru domnul Butunoi Adrian-Liviu, consilier local în cadrul 
Consiliului Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, ca urmare a pierderii calit ăţii de membru 
al partidului pe a c ărui listă  a fost ales, prin excluderea din partid; 

Având în vedere Referatul nr. 2502/20.04.2017 întocmit de Serviciului Juridic şi Relaţii cu 
Publicul din cadrul Institu ţiei Prefectului - jude ţul Galaţi; 

In conformitate cu prevederile art.9 alin. (2) lit. ,,hl şi art. 12 alin. (3) din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul ale şilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul art. 19 alin. (1) lit. ,,a şi al art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind 
prefectul şi instituţia prefectului republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Emite prezentul 
ORDIN: 

Art.1. Se constată  încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 
consjljer local al domnului Butunoi Adrian-Liviu - CNP 1670927173191,  consilier local în cadrul 
Consiliului Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, ca urmare a pierderii calit ăţii de membru 
al partidului politic pe a cărei listă  a fost ales. 

Art.2. Se declară  vacant locul de consilier local din cadrul Consiliului Local al municipiului 
Tecuci, judeţul Galaţi. 

Art.3. Serviciul Juridic şi Relaţii cu Publicul va comunica prezentul ordin domnului 
Butunoi Adrian-Liviu, cu domiciliul în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918  nr. 129, bl. T4A, 
sc. 1, ap. 3, judeţul Galaţi şi Consiliului Local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi. Ordinul 
prefectului devine executoriu de la data comunic ării către persoanele interesate. 

Art.4. Prezentul ordin poate fi atacat la Sec ţia de contencios administrativ şi fiscal a 
Tribunalului Galaţi. 

anaitescu 

ridic, 

Nicoleta 

Sandu 	 ex. -20.04.2017 

Adresa:Str.Domnsc ă , Nr.56, 800.008, Gala ţi 
TeI:0236/312100;0236/460.330;0236/462.739;Fax:0236/417.218 
E-mai1:prefect3prefecturaga1ati.ro;Web:www.prefecturagalati.ro 	 Pagina 1 din 1 
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