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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate pentru  sănătate, cultură, învățământ, 
culte și tineret, sport și turism a Consilului Local al comunei Adunați 

 
          Consiliul Local al comunei  Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ordinară în data de 07.07.2021. 

 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al Primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova privind modificarea componenţei 

Comisiei de specialitate  pentru  sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism a Consilului Local 
al comunei Adunați ; 

 - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 

 - avizul Comisiei de specialitate 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; 

 - Hotărârea Consiliului Local nr.35/18.11.2020 privind constituirea și organizarea comisiilor de 
specialitate ale Consilului Local al comunei Adunați; 

 - Hotărârea Consiliului Local nr.27/03.06.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului de consilier al domnului Negotei Octavian și vacantarea unui post de consilier din 
cadrul Consiliului Local   al comunei  Adunați;   
          - Hotărârea Consiliului Local nr.25/03.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului Local al comunei Adunați;  
          Ca urmare a validarii mandatului domnului Burtea Marian - Ion prin  Încheierea nr.124 /2021 pronunțată 
de Judecătoria Câmpina în ședința Camerei de Consiliu din data de 17.06.2021 în dosarul civil nr.3397 
/204/2010 având ca obiect validare consilier local și a depunererii jurământului în ședinta Consilului Local din 
07.07.2021;      
           În baza prevederilor art.124 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 În temeiul art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a din OUG nr.57/2017, privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

                CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI adoptă prezenta hotărâre:  
Art.1.Se aprobă modificarea componenței comisiei de specialitate pentru  sănătate, cultură, învățământ, 

culte și tineret, sport și turism a Consilului Local al comunei Adunați prin desemnarea consilierului local d-nul 
Burtea Marian - Ion, ca membru în comisie în locul d-nului Negotei Octavian.   

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei, Instituției Prefectului - 
județul Prahova, primarului comunei Adunați,  autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate și se va 
publica pe site-ul instituției la adresa www.comunaadunați.ro, rubrica Monitorul Oficial Local, la secțiunea 
dedicată statutului unității administrativ-teritoriale. 

               PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,            CONTRASEMNEAZĂ,  

                         PINȚĂ  MĂDĂLIN -  CONSTANTIN                                                      SECRETAR  GENERAL, 

                                                                                                                 TERMENTU  PETRUTA 
                                                                                                                                                                                                                                                              

ADUNATI, 07.07.2021 
NR.33 

Nr. consilieri  în  funcție Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi contra Nr. voturi abţinere 

         11       11   11        -          - 

http://www.comunaaduna%C8%9Bi.ro/


 
 
 

 
 

 

ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA ADUNATI  
PRIMAR 
NR. 4008/06.07.2021   
                                                                 REFERAT DE  APROBARE 

 
Văzând prevederile : 

            - Hotărârea Consiliului Local nr.25/03.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului Local al comunei Adunați; 

  - Hotărârea Consiliului Local nr.35/18.11.2020 privind constituirea si organizarea comisiilor de 
specialitate ale Consilului Local al comunei Adunați; 

  - Hotărârea Consiliului Local nr.27/03.06.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului de consilier al domnului Negotei Octavian și vacantarea unui post de 
consilier din cadrul Consiliului Local  al comunei  Adunați; 

  Ca urmare a validarii mandatului domnului Burtea Marian - Ion prin  Încheierea nr.124 /2021 pronunțată 
de Judecătoria Câmpina în ședința Camerei de Consiliu din data de 17.06.2021 în dosarul civil nr. 3397 
/204/2010 având ca obiect validare consilier local și a depunererii jurământului în ședinta Consilului Local din 
07.07.2021; 

  În baza prevederilor art.136 alin.1,  alin.2 și alin.8 lit.a  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare am inițiat proiectul de hotărare privind modificarea componenţei 
Comisiei de specialitate pentru  sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism a Consilului Local 
al comunei Adunați. 

 
                                          PRIMAR, 
                                              SĂVULESCU DARIUS-  MIHAI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA ADUNATI  
SECRETAR GENERAL 
NR. 4009/06.07.2021   
 
 
 
                                                RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

 

 Văzând prevederile : 

            - Hotărârea Consiliului Local nr.25/03.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului Local al comunei Adunați; 

   - Hotărârea Consiliului Local nr.35/18.11.2020 privind constituirea si organizarea comisiilor de 
specialitate ale Consilului Local al comunei Adunați. 

   - Hotărârea Consiliului Local nr.27/03.06.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului de consilier al domnului Negotei Octavian și vacantarea unui post de 
consilier din cadrul Consiliului Local  al comunei  Adunați 

   Ca urmare a validarii mandatului domnului Burtea Marian - Ion prin  Încheierea nr.124 /2021 pronunțată 
de Judecătoria Câmpina în ședința Camerei de Consiliu din data de 17.06.2021 în dosarul civil nr. 3397 
/204/2010,definitiva și irevocabilă  având ca obiect validare consilier local și a depunererii jurământului în 
ședinta Consilului Local din 07.07.2021, se constata necesitatea si oportunitatea modificarii componenţei 
Comisiei de specialitate pentru  sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism a Consilului Local 
al comunei Adunați prin desemnarea consilierului local d-nul Burtea Marian - Ion, ca membru în comisie în locul 
d-nului Negotei Octavian.   

     In conformitate cu prevederile art.136 alin.3,lit.a și alin.8 lit.a  din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare a fost întomit prezentul raport referitor la proiectul de 
hotarare privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate pentru  sănătate, cultură, învățământ, culte 
și tineret, sport și turism a Consilului Local al comunei Adunați. 

 
 

SECRETAR GENERAL, 
   TERMENTU PETRUȚA 


