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H O T A R A R E 

 privind  organizarea comisiilor de specialitate în 
 principalele domenii de activitate ale Consiliului 

 Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
  

    Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere:   

 - prevederile art. 15 şi 17 din Regulamentul - cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 273/2002;   

- prevederile art. 24, art. 26 şi art. 42 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 
92/2012; 
 In temeiul art. 45, alin. (1) şi (5), art. 54, alin. (1) şi (2) şi art. 115, alin. (1), 
lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

 
 

H O T A R A S T E : 
 
 
 

 Art.1.- Se organizează 5 comisii de specialitate în principalele domenii de 
activitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău, formate din 5 membri 
fiecare, cu denumirile şi componenţele prevăzute în anexă, anexă care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica consilierilor aleşi în comisiile de 
specialitate, instituţiei Primarului şi instituţiei Prefectului judeţului Buzău prin 
grija secretarului municipiului Buzău. 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                     consilier Iulian - Sorin Lazăr 

  
 
 
 
                                           
CONTRASEMNEAZA: 

        SEF SERVICIU 
                                                                          CU ATRIBUTII DELEGATE DE 

                                                                        SECRETAR, 
                                                                         Roxelana Radu 

 
 
 
Buzău, 22 iunie 2016  
Nr. 107     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 

în şedinţa din data de 22 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin (1) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, 
cu un număr de 22 voturi pentru, 1 abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul 
total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 



            A N E X A  
     la Hotărârea nr. 107  din  22 iunie 2016 
               a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 

DENUMIRILE SI COMPONENTA 
comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Municipiului Buzău 
      
1.- Comisia pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare, 

compusă din 5 membri, după cum urmează: 
- Lazăr Iulian – Sorin   
- Lambru Daniel 
- Neder Andrei 
- Serban Nicolae 
- Ionescu Constantin   

   2.- Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului şi turism, compusă din 5 membri, după cum 
urmează: 

-  Dunel Alexandru   
-  Apostu Ionuţ - Sorin 
-  Vasile Gheorghe 
-  Barbu Ion  
-Bârlă Fănică   
3.- Comisia pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, culte,  

familie şi protecţie copii, compusă din 5 membri, după cum urmează: 
-  Tepeluş Laurenţiu – Cristinel   
-  Ioniţă Victor - Stefan 
-   Ion Viorel 
-   Vlad George – Aurelian 
-  Artene Florinel – George   
4.- Comisia pentru  muncă şi protecţie socială, compusă din 5 membri, 

după cum urmează: 
-  Alexandru Mihai   
-  Lambru Daniel 
-  Barbu Liviu - Dragoş  
-  Vasile Gheorghe 
- Cristea Mariana   
5.- Comisia pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,  compusă din 5 
membri, după cum urmează: 

 - Marin Ion   
-  Florescu Constantin 
-  Lazăr Iulian - Sorin  
-  Bănică Nicu - Liviu  
-  Murguleţ Vasile -   
 
 


