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HOTĂRÂRE 
 privind organizarea comisiilor de specialitate  
 ale Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
  

    Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
extraordinară, convocată de îndată; 
 Având în vedere:   

 - Încheierea civilă din 20.10.2020 a Judecătoriei Buzău, privind validarea 
mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul Local al Municipiului 
Buzău, pronunțată în Dosarul nr. 12498/200/2020; 

- Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 753/28.10.2020 privind constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Buzău în 
urma alegerilor locale din 27.09.2020. 

 
 În temeiul prevederile art. 124, art. 125, art. 126, art. 129, alin. (2), lit. a), art. 

139, alin. (1), coroborat cu art. (5), lit. ee), art. 141, art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1.- Se aprobă organizarea următoarelor comisii de specialitate al Consiliului 

Local al Municipiului Buzău: 
I. Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, 

turism și relații internaționale; 
II. Comisia pentru educație, tineret, culte, activităţi social-culturale, activități 

sportive și de agrement; 
III. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului 

public și privat al municipiului; 
IV. Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecţie socială și protecție copii, 

persoane vârstnice și persoane cu dizabilități; 
V. Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenești. 
 
Art.2.- Comisiile de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Buzău au 

următoarea componență: 
(1) Comisia I – Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, 

agricultură, turism și relații internaționale, compusă din 5 membri, după cum urmează: 

 Cojocaru Teodor; 

 Dragu Valentin – Marian; 

 Dobre Cristinel; 

 Supleant PNL; 

 Gheorghiu Oana – Ramona – Cătălina. 
 



 
(2) Comisia II - Comisia pentru educație, tineret, culte, activităţi social-culturale, 

activități sportive și de agrement, compusă din 5 membri, după cum urmează: 

 Matache Oana; 

 Vlad George – Aurelian; 

 Țepeluș Laurențiu – Cristinel; 

 Suditu Marius; 

 Neder Andrei. 
 

   (3) Comisia III - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea 
domeniului public și privat al municipiului, compusă din 5 membri, după cum urmează: 

 Gubandru Aurel; 

 Hudițoiu Bogdan – Florin; 

 Supleant PSD; 

 Cîrstea Petrică – Irinel; 

 Murguleț Vasile. 
  

(4) Comisia IV - Comisia pentru sănătate, muncă, familie, protecţie socială și 
protecție copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, compusă din 5 membri, 
după cum urmează: 

 Munteanu Mădălina; 

 Țăndărescu Ștefan; 

 Șerban Nicolae; 

 Roșioru Silviu – Laurențiu; 

 Supleant PMP; 
 

(5) Comisia V - Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, disciplină, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești,  compusă din 5 membri, după cum 
urmează: 

 Apostu Ionuț - Sorin; 

 Murguleț Vasile; 

 Artene Florinel – George; 

 Olariu Vasile; 

 Gheorghiu Oana – Ramona – Cătălina. 
 
Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Buzău 

și primarului municipiului Buzău. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                     consilier local Ionuț – Sorin Apostu 

                                           
CONTRASEMNEAZĂ: 

    SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                         Eduard Pistol 

Buzău, 28 octombrie 2020  
Nr. 240   
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 28 octombrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu 
art. (5), lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 19 consilieri în funcţie şi 19 consilieri prezenţi la şedinţă.   
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