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H O T Ă R Â R E 
privind validarea mandatelor consilierilor supleanți pe locurile vacantate  

în Consiliul local al comunei Pîrscov 
         
 
         Consiliul local al comunei Pîrscov , județul Buzău întrunit în ședința 
de constituire, 

    Având în vedere: 
• procesul – verbal al comisiei de validare , prin care se 

propune validarea mandatelor     consilierilor supleanți pe 
locurile vacantate ca urmarea incompatibilității consilierilor 
aleși la 05.06.2016 ; ; 

• prevederile art.7 din Regulamentul – cadru de organizare și      
funcționare a consiliilor locale ,aprobat prin Ordonanța 
Guvernului nr.35/2002,aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr.673/2002 ; 

• prevederile art.6 alin.2 si art.7 din Legea 393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali , cu modificările și completările 
ulterioare. 

    În temeiul art.31 alin5,art.33 si art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
modificată privind administrația publică locală 
 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 
 

  Art.1. Se validează mandatele de consilieri  în  Consiliului local al 
comunei Pîrscov ale supleanților( în locurile rămase libere ca urmarea 
incompatibilității consilierilor Duță Dumitru – consilier PSD și Zamfira 
Daniel – Mihail consilier PNL ) după cum urmează : 

a) supleant pe lista PSD Potlogea Dumitru ; 



b) supleant pe lista PNL Sturzu Gheorghe. 
       Art.2.Secretarul comunei Pîrscov va comunica prezenta hotărâre 
consilierilor care au absentat motivat. 
 

Președintele ședinței 
Consilier  

Dumitrașcu Dumitru 
 
 
 

Pîrscov, 07 iulie 2016 
Nr.16. 

Contrasemnează, 
Secretar, 

Jr.Neculai Calen 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Pîrscov în ședința de constituire 
din data de 07 iulie 2016, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea 215/2001 a 
administrației publice locale,republicată și actualizată , cu un număr de 15 voturi pentru , - 
abțineri și voturi – împotriva , din numărul total de 15 consilieri în funcție și 15 consilieri 
prezenți la ședință. 
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