
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind alegerea Comisiilor pe domenii de specialitate  

ale Consiliului local al comunei Năeni 
 

 Consiliul local al comunei Năeni; 
 Având în vedere : 
- prevederile art. 124, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

În temeiul art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE, 
 

Art. 1 Se organizează un număr de 3 comisii de specialiate pe domenii de activitate 
ale Consiliului local al comunei Naeni, compuse după cum urmează : 
 

I. Comisia pentru programme de dezvoltare economico – socială, buget – 
finanţe, administrarea bugetului privat al comunei, agricultură gospodărie comunală, 
urbanism, protecţia mediului, servicii şi comerţ, formată din 5 membrii astfel : 
       1. Coman Rodica – presedinte 
       2. Apostol Marian – secretar  
       3. Radu Ion – membru  
       4. Ene Gheorghe – membru  
       5. Luscan Constantin – membru  
 

II. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement, formată din 3 membri, astfel: 

1. Manolache Vasile-Viorel – presedinte  
2. Guta Dumitru Constantin – secretar  
3. Belet Ionel – membru  

 
III.Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, formată din 3 membrii, astfel : 
1. Dragoi Ilie – presedinte  
2. Catuneanu Marius Florin – secretar  
3. Proscanu Tatiana Mariana – membru  



 
Art. 2 Organizarea şi funcţionarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei 
Năeni. 

 
Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 

autorităţilor interesate si va publica pe site-ul www.primarianaeni.ro.  
 
 
Nr. 31 
Năeni,  16 noiembrie 2020 
 
 
 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA, 
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CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR GENERAL 
Jr. MIHĂILĂ DANIEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Naeni, cu respectarea 
prevederilor art. 139, alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu un număr de 9 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 11 consilieri în funcţie și 9 consilieri prezenţi la 

ședinţă. 

http://www.primarianaeni.ro/

