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HOTĂRÂRE 
privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 44/24.12.2020, privind 
insolventa	societatii	SC	GOSCOM	DIRECT	SRL,	nr.	45/24.12.2020,	privind	privind	
stabilirea	salariilor	de	baza	pentru	personalul	contractual	din	cadrul	serviciului	de	
local	de	Salubritate	al	comunei	Cochirleanca,	judetul	Buzau,	nr.	46/24.12.2020,	privind	
alegerea	viceprimarului	comunei	Cochirleanca. 

 
Consiliul Local al comunei Cochirleanca, judetul Buzău întrunit în  ședință 

extraordinară în data de 12.02.2021; 
                      Având în vedere: 
-referatul de aprobare al Primarului comunei Cochirleanca nr. 03 / 08.02.2021, 
-raportul compartimentului  de specialitate  al comunei Cochirleanca nr. 04 /08.02.2021,  
-avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 11 / 12.02.2021     
-adresa nr. 522/14.01.2021 a Institutiei Prefectului judetului Buzău, 
-prevederile art. 30-32 si ale art. 46 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 136, alin (3) din OUG nr.57/2019, 
privind Codul Administrativ, 
-prevederile art. 1 alin (6) din Legea nr. 554/2004, privind Contenciosul Administrativ, 
-prevederile art. 134, alin (3), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
-prevederile art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
-prevederile art. 139, alin (3), din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, 
 In conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si faptul ca Hotararile nr.44, 45 si 46 din 24.12.2020 nu au produs 
efecte juridice si nu au intrat in circuitul civil. 

În temeiul prevederilor  art. 129 alin (1), ale art. 139 alin (1)  și art 196 lit.a). din 
OUG nr 57/2019  privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art l. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 44 /24.12.2020, privind insolventa 

societatii SC GOSCOM DIRECT SRL, 
Art 2. Se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 45 / 24.12.2020, privind stabilirea 

salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul serviciului de local de 
Salubritate al comunei Cochirleanca, judetul Buzau. 



Art 3. Se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 46 /24.12.2020, privind alegerea 
viceprimarului comunei Cochirleanca. 

Art 4. Primarul comunei Cochirleanca va duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 
										Art.5.		Secretarul comunei va asigura transmiterea prezentei hotărâri autorităților si 
instituțiilor interesate în termenele și condițiile stabilite de lege. 

 
COCHIRLEANCA 

																Nr. 4  / 12.02.2021          
                                            
              PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ 
                           CONSILIER,  
                   BRANZEA DUMITRU             
                                               

                                                                                                                                         
CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                              

                                                                                     SECRETARGENERAL AL U.A.T.,                                                                                                  
                        MANOLACHE ADRIAN NICOLAE 
 
 
 

Prezenta  hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Cochirleanca, în ședința 
extraordinară din data de 12.02.2021, cu respectarea prevederilor art.139, alin (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 14  voturi „pentru”,  0   „abţineri” si  0  voturi 
“împotriva”, din numărul total de 15 consilieri în funcţie și   14  consilieri prezenţi la şedinţă. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


