
R O M Â N I A 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA  PREFECTULUI - JUDEŢUL BUZĂU 

 

ORDIN 

pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Buzău nr.751/27.10.2020, 

privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului 

local al Comunei Colți, Județul Buzău,  rezultat în urma alegerilor locale din 

27.09.2020 

 

Având în vedere: 
- prevederile art.112 alin. (1), art.114 – 117, art.118 alin.(1), (2) și (3), si art.599 din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.64 alin.(1) și (5) și art.65 din Legea nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată,  

- Încheierea de validare, respectiv de invalidare a mandatelor de consilieri locali 

pronunțată de Judecătoria Pătârlagele, in data de 21.10.2020, in dosarul 

nr.1886/277/2020; 

- Procesul-verbal încheiat cu ocazia desfășurării ședinței privind ceremonia de 

constituire a Consiliului local al comunei Colți, înregistrat la Primăria comunei 

Colți cu nr.2110/26.10.2020; 

- referatul nr.14933/28.10.2020, întocmit de domnul Alecu Mihai – Cristian, 

consilier juridic în cadrul Serviciului controlul legalităţii, al aplicării actelor 

normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei şi relaţii cu autorităţile 

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.I Ordinul Prefectului-județul Buzău nr.751/27.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Colți, 

rezultat în urma alegerilor locale din 27.09.2020 se modifică, după cum urmează:  

 ,,Art.2 Se constată că este necesară validarea unui mandat de supleant, ca 

urmare a invalidării mandatului domnului Ștefan Gheorghe ce a candidat pe lista 

Partidului Mișcarea Populară.”- se abrogă. 

   Art.II Art.3 se modifică și va avea următorul cuprins:  

          ,,Art.3 Prezentul ordin se comunică secretarului general al comunei Colți și se 

aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul oficial al Instituției Prefectului – 

Județul Buzău.” 

          Art.III Se renumerotează corespunzător Art.3, Art.4 și Art.5. 



          Art.IV Celelalte prevederi ale Ordinului Prefectului – Județului Buzău 

nr.751/27.10.2020 rămân neschimbate. 

          Art.V Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii 

guvernamentale, servicii publice deconcentrate va aduce la îndeplinire prezentul 

ordin, prin înregistrare şi comunicare. 

 
P R E F E C T, 

  Leonard Dimian 

 

         SUBPREFECT, 

                                                                                                                        Alecu Vasile      

 

                                                                                                                                                                              
                           
                                                                                       Vizat 

                                                                                Control de legalitate, 

                                                                          Şef Serviciu, Stanciu Marina Cristina  

 

Buzău, 28.10.2020 

Nr. 769    
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