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PROIECT DE H O T Ă R Â R E 
privind constituirea si organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Cochirleanca, ca urmare a constituirii noului 
Consiliu Local Cochirleanca în data de 26.10.2020 

 
 
    Consiliul local al comunei Cochirleanca, judetul Buzău întrunit în sedinta de lucru 
ordinară în data de 27.11.2020 ;   
     Având în vedere : 
    - referatul de aprobare al Primarului comunei Cochirleanca înregistrat sub nr. 9226  din 
19.11.2020 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.,,a,, din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ ; 
     - raportul de avizare întocmit de secretarul comunei înregistrat sub nr. 9212  din 19.11.2020 
în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.,,b,, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ; 
     - încheierea de validare pronuntată de Judecătoria Ramnicu Sarat  în data de 20.10.2020, în 
dosarul nr.3528/287/2020, privind validarea, respectiv invalidarea mandatelor consilierilor locali 
declarați aleși pentru Consiliul local al comunei Cochirleanca, județul Buzău,  respectiv  
Incheierea  de validarea  mandat consilieri supleanți  pronuntată de Judecatoria Ramnicu Sarat în 
data  de 10.11.2020 în dosarul nr.3758/287/2020; 
     - Ordinul Prefectului Județului Buzău nr.758/83.10.2020, privind constatarea îndeplinirii 
conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Cochirleanca, județul Buzău, 
rezultat  în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020; 
    - propunerile formulate în cadrul sedintei de către grupurile consilierilor locali alesi pe listele 
Partidului Social Democrat, ai P.N.L., ai PRO ROMÂNIA ai ALDE și PMP privind organizarea 
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ;  
    - prevederile din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei 
Cochirleanca, județul Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Cochirleanca nr.9 din 14.02.2020 
     - prevederile art.124, art.125, art.126, art.129 si ale art.139, alin.(6) si (7) din  Ordonanta de 
Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare ; 
    Luând în considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările si completările ulterioare ; 
    În temeiul art.133, alin.(2), lit,,a,, art.139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit.,,a,, din 
Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare; 
    H O T Ă R Ă Ş T E : 
 



    Art.1. Se constituie si se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului Local 
Cochirleanca, ca urmare a constituirii noului Consiliu Local Cochirleanca din data de 26 
octombrie 2020, după cum urmează:  
   a). Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodărie comunală, 
amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, compusă din 5 membri si 
având următoarea componentă: 
    1) Domnul  
    2) Domnul  
    3 ) Domnul  
    4) Domnul  
   5) Domnul  
   b). Comisia pentru administratia publică locală, juridică si de disciplină, apărarea 
ordinei si linistii publice, a drepturilor cetătenilor, compusă din 5 membri si având 
următoarea componentă: 
    1) Domnul /Doamna  
    2) Domnul /Doamna 
    3 ) Domnul /Doamna 
    4) Domnul /Doamna 
    5) Domnul /Doamna 
   c). Comisia pentru învătământ, sănătate si familie, activităti social – culturale, culte, 
muncă si protectie socială, protectia copilului, tineret si sport, compusă din 5 membri si 
având următoarea componentă: 
    1) Domnul /Doamna  
    2) Domnul /Doamna 
    3 ) Domnul /Doamna 
    4) Domnul /Doamna 
    5) Domnul /Doamna 
  Art.2.(1) Comisiile de specialitate organizate potrivit alineatului (1) îsi exercită atributiile 
prevăzute de lege pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local Cochirleanca constituit în data 
de 26.10.2020 .   
   Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei 
Cochirleanca prin cele 3 (trei)  Comisii de specialitate ale Consiliului local nominalizate la art.1. 
   Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică, respectiv se comunică Primarului 
comunei Cochirleanca, compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cochirleanca, persoanelor nominalizate la art.1, precum si Institutiei 
prefectului – judetul Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.   
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