
  
HOTĂRÂRE nr.40 

privind  aprobarea organizarii Comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate ale Consiliului local al 
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Avand in vedere:  
-referatul de aprobare a primarului comunei Movila Banului, 
judetul Buzau inregistrata la numarul 5594/9.11.2020 
- referatul secretarului general al comunei Movila Banului 
inregistrat la numarul 5543/6.11.2020 
-Comunicarea judecatoriei Buzau din dosarul nr 12412/200/2020 
privind validarea mandatelor de conislieri locali declarati alesi la 
alegerile locale din data de 27.09.2020 
-Comunicarea Judecatoriei Buzau din dosarul nr.13386/200/2020 
privind validarea mandatelor de consilieri locali supleanti din 
cadrul Consiliului Local al Comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
-Ordinul Prefectului – judetul Buzau numarul 806/30.10.2020 
privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a 
Consiliului Local al comunei Movilam Banului, judetul Buzau.  
-prevederile HCL Movila Banului nr.64/24.09.2019 privind 
aporbarea revizurii Regulamentului de organizare si functionare al 
Consiliului Local Movila Banului, judetul Buzau. 
-prevederile art.124 - art.127 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, 
-Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica 
legislative pentru elaborarea actelor normative,republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare 

În temeiul prevederilor art.136, art.139 si art.196 alin(1) lit.a) 
din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Se aproba organizarea 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 Voicu 
- Secretar :  Dumitru Paul 
- Membri :-Bolocan Nicoleta 

            - Gheorghe Alina Florentina     
                  



2. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura si culte, activitati 
sportive si de agrement 
- Presedinte : Lazar Dorin 
- Secretar :   Alexandrescu Aurel 
- Membrii :  -Mihai Gheorghe 
                  -Tanase Cosmin 
 
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 :Frone Florica 
- Secretar :Gheorghe Alina Florentina 
- Membrii :-Gavrila Narcis 
                -Petre Manea 
 
Art.2 Secretarul general al comunei Movila Banului va comunica 
prezenta hotarare Instituției Prefectului – județul Buzău și tuturor 
persoanelor si institutiilor interesate. 
 
 
Președinte de ședință, 
Petre Manea 

Contrasemnează, 
Secretar general, 

Ioniță Alexandru Florin 
 
 
 

 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Movila Banului  

în ședința  extraordinară  din data de 16.11.2020 cu respectarea prevederilor art. 139, 
alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 11 voturi 
”pentru” , 0 ”abținere”  și 0 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 11 consilieri în 
funcție și 11 consilieri prezenți la ședință. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


