ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
ORAȘUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Pogoanele
Avizat Secretar general
al orașului,
Valentino Adrian Cotruță
Consiliul Local al orașului Pogoanele, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- referatul Secretarului general orașului Pogoanele prin care se arată necesitatea adoptării
unei hotărâri privind organizarea Comisiilor de specialitate al Consiliului local al orașului
Pogoanele, înregistrat sub nr. 9698 / 05.11.2020;
- expunerea de motive a Primarului orașului Pogoanele nr. 9796/09.11.2020.
- prevederile art. 124 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 129, 139, 140 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se constituie Comisii de specialitate ale Consiliului local al orașului Pogoanele,
formate fiecare din câte cinci consilieri locali (președinte, secretar și membri), cu respectarea
configurației politice și pregătirea profesională a acestora, pe următoarele domenii de
activitate și denumiri:
- Comisia de învățământ, sănătate și familie, tineret și sport, muncă și protecție socială,
activități social-culturale si culte;
- Comisia de pentru activități economico-financiare;
- Comisia de agricultura, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și
turism, juridică și de disciplină;
Art.2. Componența acestora este, după cum urmează:
1. Comisia de învățământ, sănătate și familie, tineret și sport, muncă și protecție socială,
activități social-culturale si culte:
- președinte:
- secretar:
- membri:
2. Comisia de pentru activități economico-financiare:
- președinte:
- secretar:

- membri:
3. Comisia de agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism,
juridică și de disciplină:
- președinte:
- secretar:
- membri:
Art.3. Atribuțiile comisiilor de specialitate, ale președintelui și secretarului acesteia,
precum și a membrilor sunt cele prevăzute de legislația în vigoare. Comisiile adoptă avize cu
majoritate simplă.
Art.4. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre
persoanelor și institutiilor interesate.

Inițiator,
Primar, ing. Florin Dumitrașcu

