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 H O T Ă R Â R E 

Privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate ale   Consiliului Local Bozioru 

 
 

     Consiliul Local al Comunei Bozioru, jud. Buzău, întrunit în şedinţă 
<<extraordinară>>; 
Ţinând cont de prevederile legale:  

§ Ordinul Prefectului nr.694/20.10.2020 privind constatarea 
îndeplinirii  condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al 
comunei Bozioru în urma alegerilor locale din 27.09.2020; 

§ Prevederile art.124 alin. (1) –(5) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin care 
Consiliul Local îşi organizează comisii de specialitate pe 
principalele domenii de activitate;  

§ Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 

Având în vedere: 
§ Referatul de aprobare al Primarului înregistrat sub nr.  

2.935/27.10.2020; 
§ Raportul de specialitate al secretarului general al comunei 

înregistrat sub nr.2.936/2.10.2020. 
        În temeiul art 196 (a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
 

 
H O T A R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.  Se constituie un număr de 3 Comisii de specialitate pe 
domenii de activitate, după cum urmează: 
 
      I. COMISIA nr.1: Comisia pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, servicii, comerţ şi urbanism – 3 membrii, având 
următoarea componenţă: 

v Morărescu Andrei     – Preşedinte; 
v Filipoiu Valerian       – Secretar; 
v Morogan Gheorghe    - Membru; 

 



 
 
 

    II. COMISIA nr.2: Comisia pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile cetăţenilor – 3 
membrii, având următoarea componenţă: 

v Văcăroiu Marius-Ion   – Preşedinte; 
v Dincă Luisa                 – Secretar; 
v Spătaru Marian           – Membru; 

 
III. Comisia nr.3: Învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 

activitate sportivă şi de agrement – 3 membrii, având  
următoarea componenţă: 

v Jipa Lucia                       – Preşedinte; 
v Mirică Maria-Nicoleta     -  Secretar; 
v Buduianu Marian            -  Membru. 

 
     Art.2.  Atribuţiile, sarcinile şi funcţionarea acestor comisii de 
specialitate sunt stabilite de către Consiliul Local prin Regulament de 
Organizare şi Funcţionare. 
      Art.3. Secretarul general al comunei Bozioru va asigura, conform 
legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ, 

        JIPA LUCIA                                      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                                                                         OPREA MIRELA 

………………………………… 

                                                                       ……………………………. 

 

 

 

 
 

       Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al com. Bozioru în sedinta <<extraordinară>> din 29.10.2020 cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin(1) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un nr. de 
____9___voturi ,,pentru”____--___abtineri si ___--____voturi impotriva, din totalul de 9 consilieri in functie si ___9____consilieri 
prezenti la şedinţă


