
 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

 

HOTĂRÂRE 

   

privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Pietroasele, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate 

 

 

 Consiliul Local al comunei Pietroasele, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă de 

constituire, 

 Având în vedere: 

 prevederile  art. 54 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată şi actualizată; 

 prevederile art. 15 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 

locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, ordonanţă aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;  

       

       În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr.  215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată şi actualizată; 

 

 

 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 finante, 

administrarea bugetului privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia 

mediului, servicii si comert, formata din urmatorii consilieri: 

 

1. Mocanu Laurentiu - presedinte 

2. Balaceanu Liliana Daniela - secretar 

3. Tescan Neculai Miron - membru 

4. Barzoiu Lilian - membru 

5. Tanase Ionel - membru 

 

2.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si 

de agrement, formata din urmatorii consilieri: 

 

1. Vilcu Nicolae - presedinte 

2. Andras Georgeta – secretar  

3. Mares Marcel - membru 

4. Filip Stefan - membru 

 5. Mocanu Laurentiu - membru 

 

 



3.Comisia pentru administratie publica locala, amenajare teritoriu si urbanism, 

protectia mediului si turism, formata din urmatorii consilieri: 

 

1. Banica Ionel - presedinte 

2. Dumitrascu Dragos Dumitru - secretar 

3. Zaplaic Virgil - membru 

4. Mihaiu Ion – membru 

5.Filip Stefan - membru 

 

Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor, instituţiilor şi 

persoanelor interesate.  

  

 

 

PREŞEDINTE SEDINTA, 

Andras Georgeta 

_________________________ 

 

                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                                              Secretarul  comunei, 

                                                                                                          Matache Aurelia 

 

 

Nr.44 / 25 iunie 2016 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă” şi - „abţineri” din numărul 

total de 13 consilieri locali în funcţie, respectiv 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă. 

 


