
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUȘEȚU 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău, pe principalele domenii 

de activitate 
 
 

 Consiliul local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
extraordinară în data de 30.10.2020 
 

Având în vedere: 
 

 - Ordinul Prefectului județului Buzău nr.728/23.10.2020 privind constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Rușețu în urma 
alegerilor locale din 27.09.2020; 
 - prevederile art.14 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local 
al comunei Rușețu, aprobat prin Hotîrârea Consiliului local nr.26 din 26 septembrie 2019; 

În temeiul prevederilor art.124, 125, 126 și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
 Adoptă următoarea  

 
H O T Ă R Â R E : 

 
 Art.1- Se aprobă organizarea următoarelor comisii de ale Consiliului local al 
comunei Ruşeţu, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate, după cum 
urmează: 
 
 I.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget - 
finanţe, administrarea domeniului public şi  privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, protecţia mediului, amenajarea teritoriului, urbanism 
servicii şi comerţ,  
 

II.Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 
activităţi sportive şi de agrement, 

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

şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, 
 

 Art.2- Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Rușețu, au 
următorarea componență: 
 
 (1) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget - 
finanţe, administrarea domeniului public şi  privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, protecţia mediului, amenajarea teritoriului, urbanism 
servicii şi comerţ: 
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 1.BARDAȘ CORNELIU-RĂZVAN 
 2.BUCUR JAN 
 3.ȘERBAN IONEL 
 4.MERIȘOR MĂDĂLIN - LIVIU 
 5.IANCU MILICĂ 
 
 (2) Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 
activităţi sportive şi de agreement: 

 
1.MOCANU VASILE 

 2.OBREJA CRISTIAN 
 3.BARDAȘ CORNELIU-RĂZVAN 
 4.VIDENE MANDACHE 
 5.BOBOCEA NICOLAIE 
 
 (3) Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor: 
 

1.CĂPĂȚÎNĂ GHEORGHE 
 2.BOBOCEA IONEL 
 3.STANCIU LENUȚA 
 4.CÂRSTEA ADRIAN-MARIUS 
 5.BUCUR JAN 
 
  Art.3-  Comisiile prevăzute la art.1 își aleg câte un preşedinte şi un secretar. 

 
Art.4- Prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor  

interesate prin grija secretarului general al comunei Rușețu. 
 

X 
 

          Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa extraordinară din 
30 octombrie 2020, cu respectarea prevederilor art.39 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru 0 abţineri şi 0voturi împotrivă, din numărul total 
de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.  

 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                             CONTRASEMNEAZĂ : 
       Ionel Bobocea           SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

                                                                    Gabriel Dinu 
 
 
 
 
Ruşeţu, 30 octombrie 2020 
Nr.40 
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