
mm CONSILIUL LOCAL AL ORA§ULUI NEHOIU 
MHW Str. Aleea Merilor nr. 2 4 Nehoiu 125100, judetul Buzau 
l < < *P l Telefon 0238/554.548; Fax 0238/554.541 

H O T A R A R E 

privind constatarea incetarii de drept mandatului 
unui consilier local, declararea vacant a locului acestuia in Consiliul Local si 

validarea mandatului unui alt candidat pentru functia de consilier local 

Consiliul Local al ora§ului Nehoiu, judetul Buzau. 
Avand in vedere: 

- adresa nr. 38/11.11.2013 a Organizatiei Judetene Buzau a Partidului 
National Liberal; 

- referatul nr. 13239/02.12.2013 al primarului §i secretarului orasjului 
Nehoiu; 

- raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Ora§ului 
Nehoiu; 

-prevederile art. 9, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
Ale§ilor Locali , cu modificarile §i completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 67/2004, republicata, cu modificarile sj 
completarile ulterioare; 

>- prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei pub J ice locale, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

H O T A R A § T E : 

Art. 1. Consiliul Local al Ora§ului Nehoiu constata. incetarea de drept a 
mandatului de consilier local al domnului Istrate Stefan. 

Art. 2. Consiliul Local al Orasului Nehoiu declara vacant locul de 
consilier local al domnului Istrate Stefan. 

Art. 3. Se valideaza mandatul de consilier local in cadrul Consilinlui 
Local al Orasului Nehoiu, judetul Buzau, al domnului Zota 
Stefan, candidat pe lista Partidului National Liber 
locale din 10 iunie 2012. 



Art. 4. Secretarul orasului Nehoiu va afisa prezenta hotarare pentru 
aducere la cuno§tinta publica, o va comunica persoanei 
prevazute la art. 1 §i autoritatilor interesate, pentru ducere la 
indeplinire. ^ ^ ^ ^ ^ A /) 
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I IUGMII )l I) Nick. 
Nehoiu: 07.12.2013 
Nr. 75 

CONTRASEMNEAZA, 
fecretar, 

Vasile$u§u 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 16 voturi „pentru", - voturi „impotriva 
„abtineri"din totalul de 16 consilieri in functie prezenti. 


