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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHĂILEŞTI  
 
 

HOTĂRÂRE   
privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

al comunei Mihăileşti, judeţul Buzău 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Mihailesti,  judetul Buzau 
Avand in vedere: 
Ø referatul de aprobare al primarului comunei inregistrat sub nr.6324 din 

30.10.2020; 
Ø raportul de specialitate al secretarului general al comunei înregistrat sub 

nr. 6326 din 30.10.2020 
Ø prevederile Ordinului Prefectului Judetul Buzau nr. 807 din 30.10.2020 

privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local 
al comunei Mihailesti în urma alegerilor locale din 27.09.2020 

Ø prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 57 din 23.10.2019 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al 
Comunei Mihăilești, județul Buzău. 

Ø prevederile art. 124 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind codul administrativ;  

În temeiul art 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind codul administrativ 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1  Se organizează Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Mihăileşti, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate, după 
cum urmează: 

Ø Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget 
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 
gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert, formata din 
urmatorii consilieri: 

 
- Presedinte: Moraru Florinel 

- Secretar:    Cioroiu Danut  

- Membrii:     Mihai Florica 

     Georgescu Stelian 

     Constantin Cristinel Constantin 
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Ø Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii 
si linistii publice a drepturilor cetatenilor, formata din urmatorii consilieri: 

 
- Presedinte:Burlacu Viorel 

- Secretar:   Marin Critiean 

- Membru:  Tudor Ion 

 

Ø Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, 
activitati sportive si de agrement, formata din urmatorii consilieri: 

 
- Presedinte Bratosin Rada - Rodica 

- Secretar:   Nan Daniela 

- Membru:  Ionescu Liviu 

 
Art.2 Secretarul general al comunei Mihailesti va comunica prezenta 

hotarare autoritatilor, persoanelor fizice si juridice interesate.  
 

             
Preşedinte de sedinţă, 

Cristiean MARIN 
 
 
 
 
 

Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei 

                                           Violeta – Adelina TUDOSE 
 
Mihăileşti  
03.11.2020 
Nr.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta de îndată din 
data de 03.11.2020 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 10 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 11 consilieri in funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă.  

 


