
 
 

 

 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 

HOTARAREA     nr. 37 
 privind  desemnarea domnului consilier local, PRICOPI IONEL, pentru a 

face parte din Comisia de selectie a locuintelor - constituita in cadrul 
proiectului P.O.C.U. - ID 114560 - Comunitatea se dezvolta – O sansa pentru 
Podgoria  

 
  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. 
5658/29.11.2019; 

 raportul coordonatorului activitati proiect – d-na Radulescu Claudia, nr. 
335/27.11.2019; 

 avizul consultativ al Comisiei/Comisiilor   de specialitate a Consiliului local 
Podgoria;   

 art.129 alin.(l), alin.(2) lit. d) coroborat cu alin. (7)lit. b)  din  Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; 

 
Tinând cont de: 

 Contractul de finanțare POCU/140/4/2/114560 și cererea de finantare 

pentru Proiectul “ O SANSA pentru Podgoria– Comunitarea se dezvolta”  depus in 

cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020; 

  Actul aditional nr. 3 la contractul de finantare nr. 1458 /21.02.2018 pentru 

Proiectul  “COMUNITATEA SE DEZVOLTA – O SANSA PENTRU PODGORIA”; 

 Programul Operational Capital Uman (POCU)/20/4/2/Reducerea numarului 

de comunitati marginalizate (non-roma) aflate in risc de saracie si excluziune 

sociala, prin implementarea de masuri integrate –„COMUNITATEA SE DEZVOLTA – 

O SANSA PENTRU PODGORIA” de catre Centrul de Formare Profesionala, Orientare, 

Consiliere si Plasare a Fortei de Munca „FORMATEMP”;  

 
Luand in considerare: 
-prevederile 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)  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.1. (1).Se desemneaza domnul consilier local, PRICOPI IONEL, pentru a 

face pentru a face parte din Comisia de selectie a locuintelor, constituita in cadrul 

proiectului P.O.C.U.- ID 114560 - Comunitatea se dezvolta – O sansa pentru 
Podgoria..  
                  (2). Domnul PRICOPI IONEL va avea in cadrul Comisiei de selectie a 

locuintelor constituita pentru proiectul  P.O.C.U.- ID 114560 - Comunitatea se 
dezvolta – O sansa pentru Podgoria, calitatea de observator.    

Art.2. Prezenta hotarare se va duce la indeplinire prin grija Primarului 
comunei. 

Art.3. 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. 37 
        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 9  voturi 

pentru, 2 abţineri si 0 voturi împotriva din numărul total de 13 consilieri locali in funcţie si 

11 consilieri locali prezenţi la sedinta. 
 


