
ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RAREA Nr. 
Din 	. 05.2017 

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.1/25.06.2016, înregistrat sub nr. 143/15.05.2017; 
- Ordinul Prefectului nr. 92/20.04.2017 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, jude ţul Galaţi; 

- prevederile art.31, alin.3 şi 5 şi art.32 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică  locală, republicată  în 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

In baza art.45 alin.1 şi art.115, alin.1, lit „b"din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publica locala, republicat ă  în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

HOT Ă R Ă ,,STE: 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
Bulhac Constantin 

CONTRASEMNEAZĂ , 
SECRETAR, 

Fotache Valerica 



GUVERNUL ROMÂNIEI 
î1 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI 
JudeţulGalaţi 
Serviciul Juridic ş i Relaţli cu Pub1icu...., 

Wi.CIP.lUL.TECUC.I. ... . 
PRiMI 

fiJ 	7 

i zi 	 Azul. 
TECUCIE ŢU-VAL.AI 

Avnd în vedere adresa nr. 19123.03.2017 formulată  de către Partidul Mişcarea 
Populară  ş i înregistrată  Ia lnstitu ţia Prefectului - jude ţul Galaţi cu nr. 2502124.03.2017, 
prin care s-a solicitat prefectului jude ţului Gaiaţi 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 ăţii de membru a 
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 Ordinulu! Prefectului nr. 
92120.04.2017, privind constatarea încet ării de drept, înalnte de expirarea duratei. 
normale, a mandatului de consilier local al domnului Butunoi Adrian-Liviu - CNP 
1670927173191, consilier Iocal în cadrul Consiliuluî Local al municipiuluî Tecuci, 
jude ţul GaIa ţL 

ln aceste condi ţii, veţi dispune măsurile necesare prev ăzute de legislaţ(a în 
vigoare referitoare la ocuparea mandatului de consilier local astfel vacantat. 

Cu stimă , 

l l Sl 	 l 

Gabriel 	ANAITESCU s .  
, 

iD:PREFECWRAORDţNE PREFECfl4dresa inaintare Ordin C.L. Tecucl 2 ex -21.04.2017 

Adresa: Str. Domneasc ă, Nr. 56, 800.008, Galaţi 
Tel: 0236/460.330; 0236/462.739; Fax: 0236/417.218 
E-mail: prefectprefecturaga1ati,ro; Web: www.prefecturaaiati,ro 

CĂTRE: 	
MUNICIPIULUI CONSILIUL LO 



GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI 
Judeţul GALAŢI 

ORDr 
...... 

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

cadrul Consiliului Local al inunicipiului Teeuci, judeţul Galaţi 

Gabriel-Aurelian Panaitescu, prefectul judeţului Galaţi, numit prin Hotărârea ur. 
744/12. 10.2016 a Guvernului Roinniei; 

Avnd învedere adresa Partidului Mi şcaxea Populară  nr. 19/23.03.2017, înregistrat ă. la  
Instituţia Prefectului - judeţul Galaţi cu nr. 2502/24.03 .20 1 7, prin care s-a solicitat prefectutui 
judeţului Galaţi să  constate, prin ordin, încetarea de drept a mandatului de consilier Iocal, înainte 
de expirarea duratei normale, pentru doinnul Butunoi Adrian-Liviu, consilier local în caclrul 
Consiliului Local 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; 

Avnd în vedere Referatul nr. 2502/20.04.2017 întocrnit de Serviciului Juridic şi Relaţii cu 
Publicul din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Ga1aţi; 

In conformitate cu prevederile art,9 atin. (2) lit. ,,b1 şi art. 12 alin. (3) din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul a1e5ilor loca1i, cu modiflc ările şi coinpletările ulterioare; 

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 modificările şi completările ulterioare, 

Emite prezentul 
ORDIN: 

Art.1. Se constată  încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 
consilier local al doninului J3utunoi Adria.n-Liviu - CNP 1670927173191,  consilier local în cadrul 
Consiliu.Iui Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, ca urmare a pierderii ca1it ăţii de i.nembru 
aI partidului politic pe a cărei listă  a fost ales. 

Art.2. Se declară  vacant locul de consi.lier loca1 din cadrul Consiliului Local at municipiului 
Tecuci, judeţul Galaţi. 

Art.3. Serviciul Juridic şi Relaţii cu lublicul va cornuniea prezentul ordin domnului 
Butunoi Adriaii-Liviu,, cu domici1iul în municipiul Tecuci, str. 1 Decernbrie 1918 nr. 129, bl. T4A, 
sc. 1, ap. 3, judeţul Galaţi şi Consiliului Local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi. Ordinu1 
prefectului devine executoriu de la data comuiiic ării către persoanele interesate. 

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

inaitescu 

Nicol 

Sandu 	 ex. - 20.04.2017 

Adresa:Str.Domnsc ă , Nr.56, 800.008, Galaţi 
Tei:0236/312100;0236]460.330;0236/462.739;Fax: 0236/417.218 
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JUDEŢUL GALAŢI 	CONSILIUL LOCAL TECUC 
MUNICIPIUL TECUCI 	•NR. 	• 113 - 

CONSILIUL LOCAL ZUA .LfLLJNA O _ ANUL YOM  
COMISIA DE VALIDARE 

	

PROCES -VERBAL 	 • 

Încheiat astăzi 15.05.2017 cu ocazia va1idării/iii mandatului. de 

consilier local al domnului Mîrza Vasilică  -Cristinel. 

Comisia, •având în vedere prevederile Ordinului Prefectului nr. 

92/20.04.20 1 7 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. 115/29.03.2017 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 Vasilică  —Cristinel. 

Comisia constată  că  Sflt/u]iiit întrunite condiţiile 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 avizeaz ă  pentru va1idarea/iirt1tJaea Cu 

4 	voturi pentru; 	împotrivă 	i 	abţineri. 

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

Comisia de validare: 
Diaconu Petronela Monica 

Buliga Bogdan 	 ( 

Bulhac Constantin 
Butunoi Adrian L,iviu 

• 	Diaconu Vasile 



JUR Ă MÂNT 

Subsemnatul Mîrza Vasilică  Crislinel, consilier local prin validarea 

mandatului, în baza, H. C.L. nr. , .. 201 7, în conformitate cu 

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

jurămnt: 

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

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

Tecuci. 

Aa să-mi ajute Dumnezeu! 

Data 25. 05. 201 7 

Semn ătura, 

Preedinte de edinţă, 
Bulhac Constantin 
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