
           
 
           R O M Â N I A      

Judeţul Buzău                
Comuna Racoviteni 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE nr34din12 noiembrie 2020  
privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Comunei Racoviteni, pe principalele domenii de activitate 
 

Consiliul Local al comunei Racoviteni, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Racoviteni, judetul Buzău, înregistrat cu numărul  
2658/ 03.11.2020;  

- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului, înregistrat cu numărul 2659/03.11. 2020; 

- art. 13 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Racoviteni, 
județul Buzău, aprobat prin HCL Racoviteni nr. 37/14 august 2019; 

- dispozițiile art. 124, art. 125 și art. 126 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu completările ulterioare. 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1 Se aproba organizarea urmatoarelor Comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Racoviteni, judeţul Buzău, în număr de 3, pe principalele domenii de activitate, după cum 
urmează: 

1. Comisia pentru agricultura,activitatieconomico-financiare,amenajarea 
teritoriului,urbanism,protectia mediului si turism cu - 3 membri, din care un președinte și un 
secretar; 

2. Comisia pentru invatamant,sanatate si familie,activitati socio-culturale si culte,protectie 
tineret si sport - 3 membri, din care un președinte și un secretar; 

3. Comisia juridica si de disciplina,munca si protectie sociala, cu - 3 membri, din care un 
președinte și un secretar. 

Art.2  Se nominalizeaza membrii comisiilor prin propunerile facute de fiecare grup de 
consilieri,conform Anexa nr.,care face parte integranta din prezenta hotarare 
Art.3  (1) Consilierii locali au dreptul la indemnizatie lunara doar daca participa la cel putin o 
sedinta a autoritatii deliberative si o sedinta a comisiei de specialitate,pe luna,desfasurate in 
conditiile legii; 
            (2) Indemnizatia lunara pentru consilierii locali care participa la sedintele ordinare si la 
sedintele extraordinare ale consiliului local si ale comisiilor de specialitate este in cuantum de 666 
ron-brut din indemnizatia lunara a primarului,in conditiile prevazute de Codul Administrativ 



Art.4 Secretarul general al comunei Racoviteni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor, 

instituţiilor şi persoanelor interesate.  

 

 
Presedinte sedinta 
 
 
 
 
 

                      Contrasemnează, 

                               Secretar general al comunei, 

                 Ghioca Amalia-Cleopatra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Racoviteni în 

şedinţa ordinară din 12.11.2020   , cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) din  

OUG nr 57/2019 privind  codul administrativ, cu un nr. de 9 voturi pentru , un nr. de 0 

voturi impotriva, un nr. de 0 abtineri, din nr. total de 9 consilieri locali prezenţi si 9 

consilieri locali în funcţie. 



 

                                         Anexa nr.1 
   La H.C.L nr.34/12.11.2020 
 
 

      Componenta Nominala a Comisiilor de Specialitate 
Pentru activitati economico-financiare,buget si finante,precum si 
juridica ,de disciplina,protectia mediului,activitati socio-culturale si 
culte,potectie copii, tineret  si sport 
 
 
 
Comisia nr.1-Comisia pentru agricultura,activitati economico-
financiare,amenajarea teritoriului,urbanism,protectia mediului si turism 
 
1.ZAMFIRESCU DOREL-presedinte 
 
2.DUMITRASCU GEORGICA-secretar 
 
3 BOSTAN DAN-membru 
 
Comisia nr.2-Comisia pentru invatamant,sanatate si familie,activitati socio-
culturale si culte,protectie copii,tineret si sport 
 
1.CHELU CAMELIA-presedinte 
 
2.SAMOILA DORIN-secretar 
 
3.ROBE COSTEL-VASILE-membru 
 
Comisia nr.3-Comisia juridica si de disciplina,munca si protectie sociala 
 
1.STROE NICOLETA-MARIANA-presedinte 
 
2.IGNAT DUMITRU-secretar 
 
3.UNGUREANU IULIAN-GEORGE-membru 
 

 
 
 
 

                                  Presedinte sedinta   

 
 
 
 
 



 
 

          R O M Â N I A      PROIECT 
Judeţul Buzău                

Comuna Racoviteni 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Comunei Racoviteni, pe principalele domenii de activitate 
 

Primarul comunei Racoviteni, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Racoviteni, judetul Buzău, înregistrat cu numărul  
2658/03.11.2020 ; 

- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului, înregistrat cu numărul  2659/ 03.11. 2020; 

- art. 13 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Racoviteni, 
județul Buzău, aprobat prin HCL Racoviteni nr. 37/14 august 2019; 

- dispozițiile art. 124, art. 125 și art. 126 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu completările ulterioare. 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1 Se aproba organizarea urmatoarelor Comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Racoviteni, judeţul Buzău, în număr de 3, pe principalele domenii de activitate, după cum 
urmează: 

4. Comisia pentru agricultura,activitatieconomico-financiare,amenajarea 
teritoriului,urbanism,protectia mediului si turism cu - 3 membri, din care un președinte și un 
secretar; 

5. Comisia pentru invatamant,sanatate si familie,activitati socio-culturale si culte,protectie 
tineret si sport - 3 membri, din care un președinte și un secretar; 

6. Comisia juridica si de disciplina,munca si protectie sociala, cu - 3 membri, din care un 
președinte și un secretar. 

Art.2  Se nominalizeaza membrii comisiilor prin propunerile facute de fiecare grup de 
consilieri,conform Anexa nr.,care face parte integranta din prezenta hotarare 
Art.3  (1) Consilierii locali au dreptul la indemnizatie lunara doar daca participa la cel putin o 
sedinta a autoritatii deliberative si o sedinta a comisiei de specialitate,pe luna,desfasurate in 
conditiile legii; 
         (2) Indemnizatia lunara pentru consilierii locali care participa la sedintele ordinare si la 
sedintele extraordinare ale consiliului local si ale comisiilor de specialitate este in cuantum 666 ron-
brut din indemnizatia lunara a primarului,in conditiile prevazute de Codul Administrativ 



Art.4 Secretarul general al comunei Racoviteni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor, 

instituţiilor şi persoanelor interesate.  

 
 
 

INIȚIATOR, 
Primar, 

Manu Vergilius-Luis  
 
 

 
 
 

     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
        Secretar general al comunei, 

         Ghioca Amalia-Cleopatra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                     PROIECT 
 
 Anexa nr.1 
   La H.C.L nr34/03.11.2020 
 
 

      Componenta Nominala a Comisiilor de Specialitate 
Pentru activitati economico-financiare,buget si finante,precum si 
juridica ,de disciplina,protectia mediului,activitati socio-culturale si 
culte,potectie copii, tineret  si sport 
 
 
 

 
 
Comisia nr.1-Comisia pentru agricultura,activitati economico-
financiare,amenajarea teritoriului,urbanism,protectia mediului si turism 
 
1.ZAMFIRESCU DOREL-presedinte 
 
2.DUMITRASCU GEORGICA-secretar 
 
3 BOSTAN DAN-membru 
 
Comisia nr.2-Comisia pentru invatamant,sanatate si familie,activitati socio-
culturale si culte,protectie copii,tineret si sport 
 
1.CHELU CAMELIA-presedinte 
 
2.SAMOILA DORIN-secretar 
 
3.ROBE COSTEL-VASILE-membru 
 
Comisia nr.3-Comisia juridica si de disciplina,munca si protectie sociala 
 
1.STROE NICOLETA-MARIANA-presedinte 
 
2.IGNAT DUMITRU-secretar 
 
3.UNGUREANU IULIAN-GEORGE-membru 
 

 
 
 
 

                                  Presedinte sedinta   

 
 
 



 
 
 

R O M Â N I A 
Judeţul Buzău 

Comuna Racoviteni 

PRIMAR 
 

     REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea şi  

organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  
Comunei Racoviteni, pe principalele domenii de activitate 

 
 Nr. 2658/ 03.11. 2020  

 

Potrivit dispozițiilor art. 124, 125 și 126 din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 

57/2019, cu completările ulterioare, precum și ale art. 24 dn Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al Consiliului local, aprobat prin HCL nr. 37/14 august 2019, după constituire, 

autoritatea deliberativă îşi organizează comisii de specialitate, în aceeași ședință, pe 

principalele domenii de activitate. Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii 

locali. 

Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, 

domeniile de activitate în care se pot organiza acestea, numărul şi denumirea acestora, 

numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de 

consilieri, precum şi componenţa nominală, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu 

respectarea configuraţiei politice. 

Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar. 

Față de cele precizate anterior și în conformitate cu atribuțiile consiliului local prevăzute 

de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost inițiat proiectul de hotărâre pe care îl 

supun dezbaterii, în vederea aprobării. 

 

 

Primar, 

Manu Vergilius-Luis 

 

 

 



 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Comunei Racoviteni, pe principalele domenii 
de activitate 

 

 
Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Racoviteni respectă dispozițiile 

legale în materie, respectiv prevederile art. 124, art. 125 și art. 126 din  Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

precum și pe cele are Regulementului de Organizare și Funcționare a Consiliului local, 

aprobat prin HCL nr. 37/14 august 2019. 

Raportat la domeniul de competentă al autoritătii deliberative, potrivit prevederilor 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Comunei Racoviteni, pe principalele domenii de 

activitate, în forma prezentată de inițiator, este legal, necesar și oportun. 

 

 Inspector, 

Raileanu Daniela-Viorica 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI RACOVIȚENI - JUDEŢUL BUZĂU 

 
Com. Racovițeni 3724539, Tel/Fax:0238/798134 

E-mail: primariaracoviteni@yahoo.com 

 

Nr.  2659/03.11.2020 


