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    HOTARAREA     nr.  35 
 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr. 25 

din 24.06.2016  privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local  comunei Podgoria, judeţul Buzău, pe principalele 
domenii de activitate 

 
  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 

ORDINARA  pe  luna NOIEMBRIE  2019; 

 
        Avand in vedere:  

 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 
5574/25.11.2019; 

 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 5575/25.11.2019 ; 

 avizul consultativ al  Comisiilor   de specialitate a Consiliului local Podgoria 

nr. 5653/28.11.2019;   
 art.124 alin.(2), alin. (4) si alin. (5), art. 125 si art.126  precum şi cele ale 

art.136 alin.(6), alin. (7) si alin.(8) lit.c)  din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; 
 
Tinând cont de: 
-hotararea Consiliului local Podgoria nr. 30 din 31.10.2019  privind  validarea 

mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Podgoria  al 

domnului PUSCOI NECULAI; 
-prevederile Ordinului Prefectului Judeţului Buzău nr.571/10.09.2019 

privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
acestuia, a mandatului consilierului local MILEA NECULAI  si declararea ca vacant 
a locului ocupat de acesta in cadrul Consiliului Local al comunei Podgoria, 

inregistrat la sediul Primăriei comunei Podgoria  sub nr.3970/13.09.2019;   
-adresa nr. 89/11.09.2019 a Partidului National Liberal  - Filiala Buzau - prin 

care se confirma apartenenţa la P.N.L.  a domnului PUSCOI NECULAI  si faptul ca 

aceasta este următorul supleant pe lista Partidului National Liberal ; 
-procesul verbal al comisiei de validare a Consiliului local al comunei 

Podgoria;  



- hotararea Consiliului local Podgoria  nr. 25 din 24.06.2016  privind stabilirea 
şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  comunei Podgoria, 

judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate ; 
 

Luand in considerare prevederile cap. VI, art. 58, art. 59, art. 60 corob cu  

cap. IX art. 80 ale  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 
 In temeiul prevederilor  art. 135 alin.(8), art.139 alin. (1 şi alin.(3) lit.i) 
coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a)  si art. 197  alin. (1)  si (2) – (4)  din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
H O T A R A S T E : 

 
 Art. I. Se   modifica si se competeaza Articolul 1 din Hotararea Consiliului 

Local al comunei Podgoria nr. 25 din 24.06.2016 privind stabilirea şi 

organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  comunei 
Podgoria, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate, dupa cum 

urmeaza :  

 
        Se organizează Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al comunei 

Podgoria, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate, după cum urmează: 

 
Comisia  pentru agricultura, amenajarea  teritoriului si urbanism, 

protectia mediului si turism: 

Mavrodin Elena 
Iacob Ana – Viorica 

Cercheaza Vasilica 
Iorga Damian 
Gheorghe Aurelian - Emil 

 
 Comisia pentru activitati economico- financiare, munca si protectie 

sociala, juridica si de disciplina:  

Leica Petrica 
Stefan Gabriela   

         Mihai Costin 
Puscoi Neculai   

Gheorghe Aurelian –Emil 
 

Comisia pentru  invatamant, sanatate si familie, activitati social-

culturale, culte, protectie copii, tineret si sport: 
Ionita Laurentiu Catalin 

Pricopi Ionel 
         Putrezeanu Ciprian Adrian 
         Ciui Cosmin Marius  

Stefan Gabriela 
 
Art. II. Cu data prezentei orice alte prevederi contrare isi inceteaza 

aplicabilitatea . 



  Art. III. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se 
comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la 

indeplinire,   se comunica Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate si  se aduce la cunoştinţa publică prin 

afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet a institutiei. 
 

Nr. 35 

        Data : 29.11.2019 
 
 

Presedinte de sedinta,  

Ciui Cosmin  

 Contrasemneaza pentru legalitate,  

      Secretar general,  

  

Rapeanu Violeta    
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Podgoria  

in şedinţa ordinara din data de 29.11.2019, cu respectarea   prevederilor   art. 139   

alin.l  (majoritate   simpla)   din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un 

număr de 11  voturi pentru, 0 abţineri si 0 voturi împotriva din numărul total de 13 

consilieri locali in funcţie si 11 consilieri locali prezenţi la sedinta. 
 


