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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 Pârscov , județul Buzău , pe principalele 
domenii de activitate 

 
 

Consiliul local al comunei Pârscov , județul Buzău , întrunit în ședința 
extraordinară , 

Având în vedere : 
• prevederile art.124 – 126 din Ordonanța de urgență 

57/2019 – Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare 

In temeiul art.129  si art.243 alin.1 lit.a  din Ordonanța de urgență 
57/2019 – Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare 
 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.unic. Se  organizează Comisiile de specialitate ale Consiliului 
Local al comunei Pârscov , județul Buzău , pe principalele domenii de 
activitate,  după cum urmează: 

A)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.Drugău Vasile 
2.Ene Gheorghe 
3.Florescu Nicolae 
4.Pîrjol Cornel 
5.Sturzu Gheorghe 
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B)Comisia pentru invățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
activități sportive și de agrement, formată din urmărorii consilieri : 
1. Antofi Adi Elena 
2. Bălănescu Steliean 
3. Burlacu Alexandru 
4. Colman Marcian 
5. Stuparu Ionel 
 
C)Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea 
ordinii și liniștii publice,a drepturilor cetățenilor, formată din 
următorii consilieri: 

1.Bratu Vasile 
2.Popescu Ion 
3.Posmagiu Diogene-Ion 
4.Simion Gheorghe 
5.Neagu Gheorghe 

 
Președinte de ședință, 

 
                                     Consilier Antofi Adi- Elena 
 
 
Pârscov ,12 noiembrie 2020.  
Nr.29. 

Contrasemnează, 
Secretar general , 

Jr.Neculai Calen 
 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta extraordinara  din data de 
12.11.2020 ,cu respectarea prevederilor art.139  din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 
privind Codul administrativ ,cu un numar de voturi  15  pentru ,  - abtineri ; si  - voturi   impotriva , din 
numarul total de  consilieri in functie si   consilieri prezenti la sedinta. 
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