
R O M Â N I A 
 JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PÎRSCOV 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 

privind modificarea componentei Comisiei de validare a  mandatelor de 
consilier în Consiliului local 

al comunei Pîrscov  
 

 
Consiliul local al comunei Pîrscov , județul Buzău întrunit în ședința 

de constituire, 
Având în vedere: 

- demisia consilierului PNL Zamfira Daniel ; propunerea grupului 
PNL din Consiliul local al comunei Pirscov privind  numirea in 
locul d-lui Zamfira Daniel a domnului Sturzu Gheorghe, Consilier 
supleant pe lista PNL confirmat de Organizatia Judeteana a PNL  

- art.31 alin. (2) și alin.3  din Legea nr.215/2001 modificată privind 
administrația publică locală ;  

- prevederile art.4 din Regulamentul – cadru de organizare și 
funcționare a consiliilor local ,aprobat prin Ordonanța Guvernului 
nr.35/2002,aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.673/2002 ; 

În temeiul 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 modifica componenta Comisiei de validare a mandatelor de 
consilieri alesi la data de 05.06.2016  , pe întreaga durata a mandatului 
Consiliului Local al comunei Pîrscov,  în următoarea componență : 
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1. Simion Gheorghe - președinte 
2. Sturzu Gheorghe  - secretar 
3. Burlacu Alexandru - membru 

 
    Art.2. Hotararea  Consiliului local al comunei Pirscov nr.9/25.06.2016 
privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor alesi la 
05.06.2016 se abroga cu data adoptarii prezentei hotarari. 
    Art.3. Secretarul comunei Pirscov va comunica prezenta hotarare 
persoanelor si institutiilor interesate. 
 
 

Președinte de sedinta, 
 

Dumitrașcu Dumitru 
 
 

 
Pîrscov, 07 iulie 2016 
 
Nr.20. 

Contrasemnează, 
Secretar, 

Jr.Neculai Calen 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Pîrscov în ședința 
ordinara din data de 07.07.2016, cu respectarea prevederilor art.45  din Legea 
215/2001 a administrației publice locale,republicată și actualizată , cu un număr de 15 
voturi pentru , - abțineri și voturi – împotrivă , din numărul total de 15 consilieri în 
funcție și 15 consilieri prezenți la ședință. 
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