ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SĂGEATA
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA
HOTĂRÂRE
privind modificarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei
Săgeata,județul Buzău-Comisia pentru protecție copii, tineret ,sport,muncă și protecție
socială, activități social culturale și culte
Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău;

Având în vedere:
-referatul de aprobare al primarului comunei Săgeata înregistrat sub nr. 65 din
21 aprilie 2022;
- raportul de specialitate al secretarului comunei,nr.66 din 21 aprilie 2022;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata,
-H.C.L. Săgeata nr. 45 din 19 noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor
de specialitate pe principalele domenii de activitate ;
-H.C.L. nr. 8 din 11 februarie 2022 privind încetarea de drept a mandatului de
consilier local al domnului Ciurea Constantin înainte de expirarea duratei normale a
mandatului și declararea ca vacant a locului de consilier local deținut de acesta în
cadrul Consiliului local Săgeata;
-Hotărârea , pronunțată de Judecătoria Buzău în dosarul nr. 3039/200/2022 ,
prin care se validează mandatul de consilier local pentru domnul Zăbavă Nicolae ,
membru al Partidului Pro România ,aflat pe lista de consilieri supleanți;
-Depunerea jurământului de către domnul Zăbavă Nicolae în fața Consiliului
local al comunei Săgeata,județul Buzău;
Constatând necesitatea modificării și completării componenței nominale a
Comisie de specialitate pentru protecție copii, tineret și sport,muncă și protecție
socială, activități social culturale, culte ,
În temeiul;
-prevederilor art.124,art.139 alin(1) și art.196 alin.(1) art.196 din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea și completarea comisiei de specialitate pentru
protecție copii, tineret, sport,muncă și protecție socială, activități ,social culturale,
culte care va avea următoarea componență ;
1.BRATOSIN MARIUS , PSD
2.PICU ION -PSD
3.CĂȚOIU CRISTINA-ARTEMIZA-PNL
4.PAVEL OLIMPIA-PNL

5.ZĂBAVĂ NICOLAE -PRO ROMÂNIA
Art.2 De îndeplinirea prezentei răspunde Secretarul general al comunei
Săgeata.
Art.3 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
Instituției Prefectului -Județul Buzău,primarului comunei Săgeata,județul
Buzău,membrilor comisiei de specialitate.
Presedinte de sedinta,
Consilier , Nela Carmen

CRĂCIUN
Contrasemnează,
Secretar general :
Elena PETRACHE

Săgeata , 27 aprilie 2022
Nr.17
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Săgeata în
şedinţă ordinara din 27 aprilie 2021 conform prevederilor art. 139 alin.(1) şi alin.(3)
lit.i) cu un număr de 12 voturi”pentru”, 0 “împotrivă” 0 “abţineri”, din numărul total
de 12 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

