
 
A N U N Ț 

 
   Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau  este convocat   in  sedinta  
ORDINARA   pe luna OCTOMBRIE  in  data  de  31.10.2019  orele 11,30, in Sala  
de sedinte a  Primariei comunei Podgoria, din comuna Pogoria, judetul Buzau. 

 
                                     PROIECTUL  ORDINII DE ZI  
           cuprinzand materialele  propuse spre analiza si aprobarea  
Consiliului local al comunei Podgoria in sedinta ordinara din 31.10.2019 

 

 
Nr. 
crt. 

  
Continutul 
proiectului de 
hotarare  

 
Initiatorul 
proiectului de 
hotarare /  
 
 
Compartiment 
Sustinere 
raport   
  

 
Comisia de 
specialitate a 
Consiliului local 
care acorda avizul 
cu caracter 
consultativ 

Compartimentul 
de resort din 
cadrul 
Aparatului de 
specialitate al 
Primarului 
comunei 
Podgoria care 
intocmeste  
raportul de 
specialitate 

 
Vot  
necesar  

 
 

1. 

 Raport de 
activitate  
privind stadiul 
de inscriere a 
datelor inscrise 
in Registrul 
Agricol in 
perioada 1 
ianuarie – 
31.10.2019 
 

 
  Compartiment 
Evidenta 
Funciara si 
Statistica  

  
- 

 
 - 

 
  
- 

 
2. 

 
Proiect 

de hotarare  
privind 
aprobarea 
modificarii 
organigramei si 
statului de 
functii  pentru 
Aparatul de 
specialitate al 
Primarului 
comunei 
Podgoria, 
judetul Buzau  
 

 

 
 
 

Primarul 
comunei 

 
*Comisia pentru 
activitati 
economico- 
financiare,munca si 
protectie sociala, 
juridica si de 
disciplina 
*Comisia  pentru 
agricultura, 
amenajarea  
teritoriului si 
urbanism, protectia 
mediului si turism 
*Comisia pentru  
invatamant, 
sanatate si familie, 
activitati social-
culturale, culte, 
protectie copii, 
tineret si sport 
 

 
 
 

Compartimentul 
Buget- Finante 

 
 
 
Majoritate 
simpla 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

3. Proiect 
de hotarare  
privind 
aprobarea 
Regulamentului 
de Organizare 
si Functionare 
al Consiliului 
local – forma 
revizuita 
potrivit 
prevederilor 
O.U.G. nr. 
57/2019 
privind Codul 
Administrativ  
 

 
 

Primarul 
comunei 

*Comisia pentru 
activitati 
economico- 
financiare,munca si 
protectie sociala, 
juridica si de 
disciplina 
*Comisia  pentru 
agricultura, 
amenajarea  
teritoriului si 
urbanism, protectia 
mediului si turism 
*Comisia pentru  
invatamant, 
sanatate si familie, 
activitati social-
culturale, culte, 
protectie copii, 
tineret si sport 
 

 
 
 
 
 

Viceprimarul 
comunei  

 
 
 
 
Majoritate 
simpla 
 

4. Proiect 
de hotarare  
privind    

validarea 
mandatului de 
consilier local 
in cadrul 
Consiliului local 
al comunei 
Podgoria  al 
domnului 
PUSCOI 
NECULAI  
 

 
 
 

Primarul 
comunei 

 
 
 
Comisia pentru 
activitati 
economico- 
financiare,munca si 
protectie sociala, 
juridica si de 
disciplina 
  

 
 
 

Secretar   

 
 
 
Majoritate 
simpla 
 

5. Proiect 
de hotarare 
privind 
rectificarea 
bugetului local 
al comunei 
Podgoria – 
octombrie 2019 

 
 

Primarul 
comunei 

*Comisia pentru 
activitati 
economico- 
financiare,munca si 
protectie sociala, 
juridica si de 
disciplina 
 

 
Compartimentul 
Buget- Finante 

 
Majoritate 
simpla 
 

 
Secretar,  

Rapeanu Violeta  


