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H O T Ă R Ă Ș T E 
privind stabilirea și organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate 

ale Consiliului local al comunei Pîrscov , județul Buzău , pe principalele 
domenii de activitate 

 
 

Consiliul local al comunei Pîrscov , județul Buzău , întrunit în ședința 
de constituire , 

Având în vedere : 
 prevederile art.15 din Regulamentul – cadru de organizare și 

funcționare a consiliilor locale , aprobat prin Ordonanța Guvernului 
nr.35/2002, aprobată cu modificari si completări prin Legea 
673/2002 ; 
       prevederile art.54 din Legea nr.215/2001 republicată privind 
administrația  publică locală cu modificările și completările 
ulterioare; 

In temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 modificată privind 
administrația publică locală 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 
Art.unic. Se  organizează Comisiile de specialitate ale Consiliului 

Local al comunei Pîrscov , județul Buzău , pe principalele domenii de 
activitate, precizându-se pesedintele și secretarul comisiilor, după cum 
urmează: 

 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget finanțe, administrarea bugetului privat al comunei, 
agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și 
comerț formată  din următorii consilieri : 
1. DRĂGOI DUMITRU – președinte  
2. DUMITRAȘCU DUMITRU 
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3. BURLACU ALEXANDRU – secretar  
4. NICA PETRE 
5. SIMION GHEORGHE 
 
Comisia pentru invățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
activități sportive și de agrement, formată din urmărorii consilieri : 
1. ȘERBAN SEVERINA – SIMONA – președinte  
2. FLORESCU NICOLAE – secretar  
3. ZAMFIRA DANIEL - MIHAIL 
4. MIHĂESCU EUGENIA  
5. ENE GHEORGHE 
 
Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea 
ordinii și liniștii publice,a drepturilor cetățenilor, formată din 
următorii consilieri: 
1. DUȚĂ DUMITRU – președinte 
2. RÎPEANU MARCEL – secretar  
3. BĂLĂNESCU TUDORA 
4. POSMAGIU DIOGENE – ION  
5. BOBOC FLORINEL 

 
 

Președinte de ședință, 
Dumitrașcu Dumitru 

____________ 
 
 
Pîrscov , 25 iunie 2016 
Nr.14. 

Contrasemnează, 
Secretar, 

Jr.Neculai Calen 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Pîrscov in ședința de 
constituire din data de 25 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art.45  din Legea 
215/2001 a administrației publice locale,republicată și actualizată , cu un număr de 15 
voturi pentru , - abțineri și voturi – impotrivă , din numărul total de 15 consilieri in funcție 
și 15 consilieri prezenți la ședință. 
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