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HOTARARE nr11/28.02.2017 

privind  reorganizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii 
de activitate ale Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul 
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Avand in vedere:  
- Expunerea de motive a primarului comunei Movila Banului, 

judetul Buzau inregistrata la numarul  
-Hotararea numarul27/2016  privind  constituirea   Consiliului 

Local al Comunei Movila Banului, judetul Buzau 
- Prevederile art 54 din Legea 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicatasi modificata 
In temeiul art. 36 si 45 din Legea 215/2001 a administratiei publice 

locale, cu modificarile ulterioare 
 

HOTARASTE 
 

Art. 1 Se aproba reorganizarea Comisiilor de specialitate  pe 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 
Movila Banului, judetul Buzau astfel : 

1 .Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, 
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 
gospodarire comunala, protectia mediului si comert. 

- Presedinte :  Enache Viorel 
- Secretar :  Georgescu Calin Ion 
- Membrii :  Trifan Daniela 

                 Stefanescu Nicolae 
                 Lazar Dorin 
                 

2. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura si culte, activitati 
sportive si de agrement 
- Presedinte : - Dumitru Paul 
- Secretar :   Petre Manea 
- Membrii :   Sabareanu Lucian Aurelian  
                    
3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, respectarea 
drepturilor si libertatilor cetatenilor , apararea ordinii si linistii publice, 
munca si protectie sociala, protectie copii, sanatate 



- Presedinte :   Lazar Liliana 
- Secretar :  Petre Ion 
- Membrii :  Cocor Dorinel 
 
Art. 4 Secretarul comunei Movila Banului va comunica prezenta 

hotarare persoanelor si institutiilor interesate. 
 

 
 

Presedinte de sedinta  , 
 Petre Ion  

 
 

Avizat spre legalitate,                                                                                                     
SECRETAR, 

                                                                                     IOSIV MIRELA  
 
 
 
 
 
 
 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata  de Consiliul local al comunei Movila Banului in 
sedinta din data  de 28.02.2017 cu respectarea  prevederilor  art. 45 alin 1, 2 sau 3 din 
legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata , cu un numar de 11 voturi 
pentru,0 abtineri si  0 voturi impotriva , din numarul total 11  de consilieri in functie si  
11 consilieri prezenti la sedinta 
 


