
          R O M Â N I A     PROIECT 
Judeţul Buzău                

Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Comunei Glodeanu Sărat, pe principalele domenii de activitate 

 

Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat cu 

numărul 9924/26 octombrie 2020;  

- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului, înregistrat cu numărul 9925/26 octombrie 2020; 

- propunerile grupurilor de consilieri privind organizarea comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate; 

- prevederile art. 1 și ale art. 24 - 26 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, aprobat prin HCL Glodeanu 

Sărat nr. 50/27 sept. 2019; 

- dispozițiile art. 124, art. 125, art. 126 și art. 129 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor 

normative republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. i) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se organizează Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al comunei Glodeanu Sărat, 

judeţul Buzău, în număr de 3, pe principalele domenii de activitate, după cum urmează: 

1. Comisia juridică şi de disciplină, cu următoarea componență: _____ - 5 membri, din 

care un președinte și un secretar; 

2. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţia mediului şi turism, cu următoarea componență: _____ - 5 membri, 

din care un președinte și un secretar; 

3. Comisia pentru activităţi social-culturale şi culte, învăţământ, sănătate şi familie, 

muncă şi protecţie socială, protecţie copii și de validare, cu următoarea componență: 

_____ - 5 membri, din care un președinte și un secretar. 

 
 
 
 



 
 
Art.2 Secretarul general al comunei Glodeanu Sărat va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.  
 
Nr. 43/26 octombrie 2020 
 
 

INIȚIATOR, 
Primar, 

Neculai STOICA 
 
 
 

      
 
 
 
AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

   Secretar general al comunei, 
             Corina CAZACU   


