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                   R O M Â N I A 
Judeţul Buzău                

  Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 2/31 ianuarie 2020 
privind validarea mandatului de consilier local 

al domnului Jipa Cornel 
 

Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat 
sub nr. 8562/30 decembrie 2019;  

- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Glodeanu Sărat, înregistrat sub 
nr. 8563/30 decembrie 2019; 

- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Glodeanu Sărat, înregistrat sub nr. 601/30 decembrie 2020; 

- avizul de legalitate al secretarului general al UAT dat pe proiectul de hotărâre; 
- HCL Glodeanu Sărat nr. 61/18 decembrie 2019 privind constatarea încetării de drept, prin 
deces, a mandatului de consilier local al domnului Ivașcu Petre, precum și vacantarea 
locului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat, județul 
Buzău; 

- Procesul-verbal al Comisiei de validare, constituită prin HCL Glodeanu Sărat nr. 22/24 
iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier în Consiliul  
Local al comunei Glodeanu Sărat, ale candidaţilor aleşi în data de 05 iunie 2016; 

- adresa Partidului Social Democrat nr. 9/14 ianuarie 2020, înregistrată la Primăria 
Comunei Glodeanu Sărat sub nr. 376/17 ianuarie 2020, prin care se solicită validarea 
mandatului domnului Jipa Cornel înscris pe lista de supleanţi a partidului, pentru funcţia 
de consilier local, la alegerile locale din 05.06.2016; 

- prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali; 

- prevederile art. 32 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 124, art. 597 alin. (2) lt. e), art. 601 alin. (2) și art. 602 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se validează mandatul de consilier al domnului Jipa Cornel, în cadrul Consiliului Local 
al Comunei Glodeanu Sărat, înscris supleant pe lista de candidaţi ai Partidului Social Democrat, 
la alegerile locale din data de 05 iunie 2016. 
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(2) Se înlocuieşte domnul Ivașcu Petre cu domnul consilier local Jipa Cornel în Comisia pentru 
invatământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și de validare 
a Consiliului Local al Comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 
Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la Tribunalul Buzău, în termen 
de 5 (cinci) zile de la adoptare sau, după caz, de la comunicare. 
Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 
Comunei Glodeanu Sărat, Compartimentului financiar – contabil, Partidului Social Democrat – 
Organizația Județeană Buzău și Instituției Prefectului - Județul Buzău, precum și domnului 
consilier local Jipa Cornel, în condițiile și termenele prevăzute de lege. 
 
 
  PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ,  
             Consilier Local,      Secretar general UAT, 
       Claudiu – Marius - CIUFU             Corina CAZACU    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Glodeanu Sărat în ședința 
ordinară din data de 31 ianuarie 2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din OUG 
nr. 57/2019 cu un număr de 12 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă” și - abțineri, din numărul 
total de 12 consilieri în funcție și 12 consilieri locali prezenți la sedință. 


