
R O M Â N I A 
JUDEȚUL BUZĂU 

 COMUNA CERNĂTESTI  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind organizarea comisiilor de specialitate ale  

Consiliului local al comunei Cernătesti, județul Buzău 
 

          Consiliul local al al comunei Cernătesti, județul Buzău, întrunit în 
şedință extraordinară, examinând proiectul de hotărâre privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale al comunei Cernătesti, județul Buzău; 
         

Având în vedere: 

Având în vedere: 

- Încheierile  Judecătoriei Buzău, pronunțate în dosarele nr. 
12322/200/2020 si  

13913/200/2020, privind validarea mandatelor consilierilor locali declarați 
aleși si validarea consilierului supleant, pentru Consiliul local al comunei 

Cernătesti, județul Buzău; 

- Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 840/09.11.2020, privind 
constatarea 

ca legal  constituit a Consiliului local al comunei Cernătesti, județul Buzău; 

- prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
local  

comunei Cernătesti, județul Buzău, aprobat prin Hotărârea Nr. 58 

/19.12.2019, modificat si completat prin HCL nr. Nr. 17 /26.03.2020; 

- propunerile grupurilor P.S.D., P.N.L., Partidul PRO România, P.M.P. si 
U.S.R.  

Plus, privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 
activitate social-economică; 

- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Cernătesti cu  
nr. 241 din 23.11.2020; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Cernătesti cu nr. 240 din  
23.11.2020;  
         În temeiul prevederilor art. 124, art. 125, art. 126, art. 129, art. 134 

alin. (4), art. 139 și art. 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.1. Se aprobă organizarea următoarelor comisii de specialitate ale 
Consiliului local al comunei Cernătesti, județul Buzău: 

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget, finante, administrarea domeniului public si privat  al 
comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, 
servicii si comert; 

II. Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea 
ordinei si linistii publice, a drepturilor cetatenilor; 

III. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala,   
           activitati  sportive si de agrement. 

    Art.2.  Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei 
Cernătesti, județul Buzău vor avea următoarea componență: 



(1) Comisia I – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-
sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat  

al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, 
servicii si comert: 

1) Stănilă Sebastian-Valentin, consilier local, ales pe listele P.S.D.; 

2) Dobre Adina, consilier local, ales pe listele P.S.D.; 
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3) Chelaru Romeo, consilier local ales pe listele P.S.D.;  
4) Tudorancea Florinel , consilier local ales pe listele P.S.D.;  

5) Caloian George, consilier local ales pe listele P.M.P.;  
6) Sercaianu Valerică, consilier local ales pe listele Partidului Pro 
România;  

7) Toader Nicu, consilier local ales pe listele Partidului Pro România; 
 
     (2) Comisia II – Comisia pentru administratia publica locala, 

juridica, apararea ordinei si linistii publice, a drepturilor cetatenilor: 
1) Stanciu Nicolae, consilier local ales pe listele P.S.D.;  

2) Caloian Ionut, consilier local ales pe listele P.S.D.;  
3) Grigore Alexandru, consilier local ales pe listele P.N.L.  
        

IV.     (3) Comisia III – Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, 
protectie sociala, activitati  sportive si de agrement: 
1) Simion Grigore, consilier local ales pe listele P.S.D.;  

2) Dobre Adina, consilier local ales pe listele P.S.D.; 
3) Tudorancea Florinel, consilier local ales pe listele P.S.D.; 
2) Leu Stefan-Mădălin, consilier local ales pe listele USR Plus;  

3) Nicolescu Ion, consilier local ales pe listele PNL. 
 

Art.3 – Organizarea, funcționarea şi atribuțiile comisiilor de 
specialitate sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcționare 
a Consiliului local al comunei Cernătesti, județul Buzău.  

        Art.4 – Secretarul general al comunei Cernătesti, va comunica 
Institutiei Prefectului–Judetul Buzău în vederea exercitării controlului cu privire 

la legalitate, persoanelor interesate si o va aduce la cunoştința publică prin 

afişaj la sediul instituției. 
 

 
            Presedinte de Sedinta,        Contrasemnează pentru legalitate, 
                   Consilier                     Secretar general al UAT Cernătesti, 

STĂNILA SEBASTIAN-VALENTIN          DUMITRASCU DORU-VASILE                                                        

 

Cernătesti,  

Nr.  47/26.11.2020 

     Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Cernătești în ședință 

ordinara din data de 26.11.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 

57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,;  0  voturi 

,,împotrivă,,;  0  ,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali 

prezenți la ședință.                                                                                                                         
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