ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

HOTARARE
privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Pietroasele, judeţul Buzău, pe principalele domenii de
activitate
Consiliul Local al Comunei Pietroasele, judeţul Buzău, întrunit în
şedinţă extraordinara;
Având în vedere:
Referatul de aprobare al Primarului comunei Pietroasele, judetul
Buzau, inregistrat la nr. 4066/04.11.2020 ;
- Raportul compartimentului de specialitate cu nr.4065/04.11.2020 ;
- Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr. 787 din 29.10.2020 privind
constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului
local Pietroasele în urma alegerilor locale din 27.09.2020,
Avand in vedere prevederile art. 124, art.125, art.126 din O.U.G. nr.
57/2019 Codul administrativ, modificat şi completat;
În temeiul prevederilor art. 196, ali.1) lit.a), si art. 197, alin. 1) si 4)
din O.U.G. 57/2019-Codul administrativ, modificat si completat,
-

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se organizează Comisiile de specialitate ale Consiliului Local
al Comunei Pietroasele, judeţul Buzău, pe principalele domenii de
activitate, după cum urmează:
1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala,
buget finate, administrarea bugetului privat al comunei, agricultura,
gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert – 5
membri
1.
2.
3.
4.
5.

Banica Ionel - presedinte
Petre Nicolae Georgian - secretar
Tescan Neculai Miron
Dumitrascu Dragos Dumitru;
Mares Nicolaie

2. Comisia
pentru administratie publica locala, juridica,
amenajare teritoriu si urbanism, apararea ordinii si linistii publice, a
drepturilor cetatenilor – 5 membri
1. Valcu Nicolae – presedinte
2. Gheorghe Mioara - secretar
3. Mares Marcel
4. Balaceanu Liliana Daniela
5. Rotaru Mihail Aurelian
3. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie
sociala, activitati sportive si de agrement – 5 membrii
1.
2.
3.
4.
5.

Lefter Livioara - presedinte
Mihaiu Ion - secretar
Petcu Vasile Viorel
Petre Nicolae Georgian
Mares Nicolaie

Art.2.(1)-Ponderea fiecărui grup de consilieri în cadrul consiliului
local este următoarea : PSD = 54%; PNL = 28%, PMP = 18%.
(2)-Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri,
este următorul:
-a)
Comisia
de
specialitate
nr.
1:
PSD=3
locuri,
PMP=1locuri;PNL=1locuri:
-b)
Comisia
de
specialitate
nr.
2
:
PSD=3locuri,
PMP=1locuri;PNL=1loc:
-c) Comisia de specialitate nr. 3 : PSD=2loc, PMP=1loc:PNL=2loc.
Art.3. Fiecare comisie îţi va alege din randul acesteia, preşedintele şi secretarul
comisiei, în prima şedinţă de lucru.
Art.4. Secretarul general al comunei va face publică, va transmite Institutiei
Prefectului Judetul Buzau, consilierilor locali si se va aduce la cunostinta publica prin
afisare in monitorul oficial al comunei, la adresa www.primariapietroasele.ro prezenta
dispozitie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Balaceanu Liliana Daniela

CONTRASEMNEZA :
SECRETAR GENERAL,
Matache Aurelia

Nr. 46/05.11.2020

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta
extraordinara din data de 05.11.2020, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019,
privind Codul administrativ, cu un nr.de 13 voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva, din
numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta.

