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PRIVIND  CONSTITUIREA  ȘI  ORGANIZAREA  COMISIILOR  DE  SPECIALITATE  

 ALE  CONSILIULUI  LOCAL  AL  COMUNEI  ADUNATI 
 

        Consiliul Local al comunei Adunați, județul Prahova, întrunit în ședință extraordinară la data de  
18.11.2020; 

        Având în vedere : 
        -  referatul de aprobare a Primarului comunei Adunați, județul Prahova prin care  propune constituirea 
și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Adunați; 
        -  raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 
        -  Ordinul Prefectului - Județului Prahova nr.475/30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor 
legale de constituire a Consiliului local al comunei Adunați, județul Prahova, la data de 28 octombrie 2020; 

       În baza prevederilor legale : 
       - art.13, art 14, art 15, art.16, art.17 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local, 
aprobat prin H.C.L Adunați nr.33 /18 .11. 2020; 
       - art.6 alin.(3), art.30 alin.(1)  lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată; 
       - art.124, art.125, art.126 alin.(1), art.129, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
       Luând în considerare propunerilor liderilor de grup cu privire la desemnarea consilierilor locali care să 
facă parte din comisiile de specialitate ale Consiliului Local al comunei Adunați; 
       În temeiul art.196 alin.(1), lit.a) coroborat cu art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI  adoptă prezenta hotărâre: 

       Art.1.Pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local al comunei Adunați ales la data de 27 
septembrie 2020 se constituie și se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului Local Adunați după 
cum urmează: 
                A.Comisia pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public 
şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului având următoarea 
componență: 
                1.  ANCA MIHAI - ANDREI   - președinte;     
                2.  DOGARU ALEXANDRU - MARIAN - secretar; 
                3.  BURTEA ADRIAN - membru; 
                4.  DÎRLOȘAN DANIEL – MARIUS - membru; 
                5.  RISTEA VERNICA   - membru; 
 
 
 



                 B. Comisia pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii şi comerţ, 
muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, familie şi protecţie copii având 
următoarea componență: 
 
                  1 . PINȚĂ MĂDĂLIN – CONSTANTIN - presedinte; 
                  2 . DURICU VALENTIN - CONSTANTIN - secretar; 
                  3 . COMAN VASILE - membru; 
 
                 C. Comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism având următoarea 
componență: 
                 1. BĂDILĂ FLORENTIN CĂTĂLIN - președinte; 
                 2. NEGOTEI OCTAVIAN - secretar; 
                 3. STOICESCU MARILENA – membru; 
 
         Art.2.Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în 
Regulamentul de organizare și funcționare al Consilului Local al comunei  Adunați aprobat prin H.C.L  
Adunați 33 / 18.11.2020. 
         Art.3.Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului comunei Adunați: 

                     -   Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 

                     -   Primarului comunei Adunați, județul Prahova; 

                     -   Membrilor Consiliului Local; 

                  
      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,         

                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
            VALENTIN - CONSTANTIN  DURICU                              SECRETAR   GENERAL,  
                                                                              PETRUŢA  TERMENTU 
 
 

ADUNAŢI,  18.11.2020 
NR.35 
Nr. consilieri în  
funcţie 

Nr. consilieri 
prezenţi 

Nr. voturi 
pentru 

Nr. voturi  contra Nr.voturi abtineri 

         11       11   11        0      0 
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