
R O M Â N I A 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITU IA  PREFECTULUI - JUDE UL BUZÃU 

 

            Nr. 6326 / 10.05.2018 

NOT  

cu privire la îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul articolului 1                              

din Ordinul Prefectului – Județul Buz u nr. 288/07.05.2018 privind declararea 

 vacant  a locurilor consilierilor aleşi care au lipsit  nemotivat de la şedin ele de 
reconstituire a Consiliului local al comunei Calvini şi/sau care nu pot fi înlocui i  

de suplean i, în vederea organiz rii alegerilor pentru completarea acestuia 

 

             Urmare a constatării unei erori materiale strecurate în cuprinsul articolului 1 din 

Ordinul Prefectului – Județul Buzău nr.288/07.05.2018 privind declararea vacantă a locurilor 
consilierilor aleşi care au lipsit  nemotivat de la şedinţele de reconstituire a Consiliului local 
al comunei Calvini şi/sau care nu pot fi înlocuiţi de supleanţi, în vederea organizării 
alegerilor pentru completarea acestuia, în conformitate cu prevederile art.71, alin.(1) din 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările 
ulterioare, alăturat, publicăm rectificarea după cum urmează : 

 

RECTIFICARE MATERIAL   

        În articolul 1, în loc de : 

        ,, Se declară vacante un număr de 7 (şapte) locuri ale consilierilor aleşi în data de 5 iunie 
2016 pe listele Partidului Naţional Liberal, Partidului Social Românesc şi ale Partidului 
Mişcarea Populară, care au lipsit nemotivat de la şedinţele de reconstituire a Consiliului local 
al comunei Calvini, convocate în data de 24 mai 2018, 27 mai 2018 şi, respectiv, 30 mai 
2018 şi/sau care nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi ale acestor 
partide.” 

 

        SE VA CITI : 

     ,, Se declară vacante un număr de 7 (şapte) locuri ale consilierilor aleşi în data de 5 iunie 
2016 pe listele Partidului Naţional Liberal, Partidului Social Românesc şi ale Partidului 
Mişcarea Populară, care au lipsit nemotivat de la şedinţele de reconstituire a Consiliului local 
al comunei Calvini, convocate în data de 24 aprilie 2018, 27 aprilie 2018 şi, respectiv, 30 
aprilie 2018 şi/sau care nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi ale 
acestor partide.” 

  

 

P R E F E C T, 

Carmen-Adriana Ichim 

               

                            SUBPREFECT, 

                                                                                               Gheorghe Marian – Sorin 

 

                                                                                           

                                                                                                             Vizat  

                                                                                                 Control de legalitate , 

Nr. ex. 7                                                                                 Şef Serviciu  Militaru Vasile 


