
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA ZIDURI 

CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
 

                                                                                              

           HOTARAREA Nr. 44 
privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Ziduri, judeţul Buzău 

 

Consiliul local al comunei Ziduri,  judetul Buzau 
Avand in vedere: 
➢ referatul de aprobare al primarului comunei inregistrat sub nr.    

8451/07.12.2020; 
➢ raportul de specialitate al secretarului general al comunei înregistrat sub 

nr.8452/07.12 .2020; 

➢ încheierea Judecătoriei Râmnicu - Sărat, județul Buzău - Ședința 
Camerei de consiliu din data de 20.10.2020 in dosarul nr. 3524/287/2020; 

➢ prevederile Ordinului Prefectului Județul Buzău nr. 776 din 28.10.2020 
privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al 
comunei Ziduri în urma alegerilor locale din 27.09.2020; 

➢ incheierea Judecatoriei Rm - Sarat, județul Buzău - Ședința Camerei de 
consiliu din data de 25.11.2020 în dosarul nr. 3786/287/2020, inregistrată la 
instituția noastră sub nr. 8469/07.12.2020, privind validarea mandatului 
supleantului; 

➢ prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 34 din 26.09.2019 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al 
Comunei Ziduri, județul Buzău; 

➢ prevederile art. 124 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind codul administrativ;  

Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă la elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE : 

 
 Art.1  Se organizează Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Ziduri, județul Buzău, pe principalele domenii de activitate, după cum 
urmează: 

➢ Comisia pentru agricultură, buget-finanțe,  programe europene, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, de muncă și protectie socială, 
formată din următorii consilieri: 

 
- Presedinte, Borcescu Neculai 
- Secretar,    Robe Leonard 

          Membrii:    Constantin Cristea 
  Nedelcu Nicolaie 
  Posircă Elena 
     
 

➢ Comisia juridică, de disciplină, ordine publică, invățământ, sănătate si 
familie, protectie copii, tineret si sport, activități social – culturale și culte, formată 
din următorii consilieri: 

 



- Președinte: Alecu Maria 
- Secretar:    Radu Crina  
- Membru:    Jantia Alexandru 
-                   Tisloveanu Mihăiță 
-                   Robe Săndel Ionuț 

 
➢ Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si 

turism, muncă si protecție socială, formată din următorii consilieri: 

 
- Președinte Gavrilă Iancu 
- Secretar:   Geangoș Marin  
- Membru:   Poenaru Cornel 

 
Art.2 Prezenta hotărâre se aduce la cunostință publică, respectiv se comunică 

Primarului comunei Ziduri, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire și se  

comunică Instituției Prefectului Județului Buzău în vederea exercitării controlului 

cu privire la legalitate. 
 
 

 
 
  

 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
         Nedelcu Nicolaie                                    Secretar general, 

                                                  Racovanu Mariana 
 
 

 
 

 
 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 

30.12.2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind 

Codul administrativ nr. 57/2019, cu un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi 
împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi la şedinţă. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


