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COMUNEI VINTILĂ  VODĂ 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău, pe 
principalele domenii de activitate 

 
 

       Consiliul  local al  comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 

 

 Având în vedere: 

 -referatul de aprobare al primarului comunei Vintilă Vodă, înregistrat sub 

nr.5562/16.11.2020; 

 - raportul de specialitate nr.5565/16.11.2020 întocmit de inspectorul din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vintilă Vodă; 

 - Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.708/22.10.2020, privind 

constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constitire a Consiliului local al comunei 

Vintilă Vodă; 

 - prevederile art.124 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local 

al comunei Vintilă Vodă, aprobat prin H.C.L. nr.41/30.09.2019; 

    -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

              În temeiul art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se aprobă constituirea a 3 comisii de specialitate ale Consiliului local 

al comunei Vintilă Vodă, pe principalele domenii de activitate, după cum urmează :  

 

             I. Comisia  pentru  activităţi  economico- financiare, agricultură, 

amenajarea teritoriului, urbanism ,protecţia mediului  şi  turism, formată din 5 

membri : 

           
1. DRAGHIA NICULAI 

2. COMĂNESCU GEORGICĂ 

3. ENICĂ NICOLAE AUREL 

4. ZAMFIR DANIELA 

5. DUMITRESCU DECEBAL 

  
 II. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi  socio-

culturale  şi   culte, protecţie  copii, tineret  şi sport, formată din 3 membri : 

 
1. GEGEA  MIHAI-CIPRIAN 

2. LICA ELENA MONICA 

3. SANDU DĂNUŢ 



 
       III. Comisia juridică şi  de disciplină, muncă  şi protecţie socială, formată 
din 3 membri : 
 

1. COCOŞ VICTOR 

2. BORCĂU LUMINITA 

3. VOICILĂ  MARIAN   

 

Art.2  Comisiile prevăzute la art.1, urmează ca la prima şedinţă de lucru să-

şi aleagă câte un preşedinte şi un secretar, conform prevederilor art.126 din O.U.G. 

nr.57/2019. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al 

comunei  Vintilă Vodă, Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău, Primarului comunei 

Vintilă Vodă şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina de internet la 

adresa www.vintila-voda.judet-buzau.ro 

 
                    NR. 37 

 

          VINTILĂ  VODĂ, 23 NOIEMBRIE 2020 

 

 

     Preşedinte  de şedinţă,                                            Contrasemnează, 

            Consilier ,                                                Secretar general al comunei, 

 

      DRAGHIA NICULAI                                                   LUNGU MIHAELA  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa 
ordinară din  23 noiembrie 2020, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1)  din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 10  voturi pentru:-voturi  împotrivă;-
abţineri  din numărul  total  de 11  consilieri  locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi  la sedinţă. 

http://www.vintila-voda.judet-buzau.ro/

