
ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA  PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU 

 

 
ORDIN 

privind stabilirea numărului membrilor Consiliului Judeţean Buzău 

şi ai consiliilor locale din unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Buzău 

 

 
 

 Având în vedere: 

 art. 112, alin.(1) și art.171, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 art. 45 din Legea nr.115/2004 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 Radiograma Ministerului Afacerilor Interne nr.17012/09.07.2020, înregistrată 

la Instituția Prefectului-Județul Buzău sub nr.567/09.07.2020; 

 adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău nr.8920/10.07.2020, transmisă 

Direcției Județene de Statistică Buzău, prin care a fost solicitată situația 

numărului populaţiei pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din județul 

Buzău raportat, în funcţie de domiciliu, de Institutul Național de Statistică la 

data de 1 ianuarie a anului 2020; 

 adresa Direcției Județene de Statistică Buzău nr.1592/13.07.2020, înregistrată 

la Instituția Prefectului-Județul Buzău sub nr.8946/13.07.2020; 

 referatul nr.8962/13.07.2020 întocmit în cadrul Serviciului controlul legalităţii, 

al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei şi 

relaţii cu autoritățile locale;  

           În temeiul art. 275 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, 

           Prefectul Judeţului Buzău emite următorul 

 

 

O R D I N: 

 

        Art.1. Se stabileşte numărul membrilor Consiliului Judeţean Buzău, conform 

Anexei nr.1 la prezentul ordin care face parte integrantă din acesta. 



       Art.2 Se stabileşte numărul membrilor consiliilor locale din municipiile, oraşele şi 

comunele judeţului Buzău, conform Anexei nr.2 la prezentul ordin care face parte 

integrantă din acesta. 

       Art.3 Începând cu data prezentului ordin, orice dispoziţii contrare îşi încetează 

aplicabilitatea. 

       Art.4. Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, 

servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă, împreună cu Serviciul controlul 

legalităţii, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei şi 

relaţii cu autoritatile locale, vor aduce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi 

comunicare autorităților și instituțiilor interesate. 

 

 
 

PREFECT, 

LEONARD DIMIAN 

 

                                                                                                    SUBPREFECT, 

                                                                                                  ALECU VASILE 

 

 

 

 
 

                                                                                                                  Vizat,  

                                                                                             Control de legalitate, 

                    P. Şef Serviciu, Militaru Vasile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buzău, _______2020 

 Nr._____ 

  
 Nr. ex. 4. 

 

 

 



                                 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI -JUDEŢUL  BUZÃU 

Serviciul controlul legalităţii, al aplicării actelor normative,  

contencios administrativ, aplicarea apostilei şi relaţii cu autorităţile locale 

Nr. 8962/13.07.2020 

 

                   Se aprobă, 

                                                                         P R E F E C T, 

                                                                                             LEONARD DIMIAN 

 

         Văzut, 

  SUBPREFECT 

 ALECU VASILE 

 

REFERAT 

Pentru emiterea ordinului de prefect privind stabilirea numărului  

membrilor Consiliului Judeţean Buzău şi ai consiliilor locale din  

unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Buzău 

 

 

           Subsemnata Pavel Diana-Mariana, consilier juridic în cadrul Serviciului 

controlul legalităţii, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea 

apostilei şi relaţii cu autorităţile locale, având în vedere : 

 art. 112, alin.(1) și art.171, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 art. 45 din Legea nr.115/2004 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 Radiograma Ministerului Afacerilor Interne nr.17012/09.07.2020, înregistrată 

la Instituția Prefectului-Județul Buzău sub nr.567/09.07.2020 

 adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău nr.8920/10.07.2020, transmisă 

Direcției Județene de Statistică Buzău, prin care a fost solicitată situația 

numărului populaţiei pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din județul 

Buzău raportat, în funcţie de domiciliu, de Institutul Național de Statistică la 

data de 1 ianuarie a anului 2020; 

 adresa Direcției Județene de Statistică Buzău nr.1592/13.07.2020, înregistrată 

la Instituția Prefectului-Județul Buzău sub nr.8946/13.07.2020; 

 



           Propun emiterea ordinului de prefect privind stabilirea numărului membrilor 

Consiliului Judeţean Buzău şi ai consiliilor locale din unităţile administrativ-

teritoriale ale judeţului Buzău, conform proiectului întocmit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Întocmit,                                                                               Vizat, 

      Consilier juridic                                                                      Şef serviciu  

     Pavel Diana Mariana                                                              Militaru Vasile 
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