
R O M A N I A 

 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA COSTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

privind completarea Comisiei pentru învățământ, sănătate și  familie, 
protecție copii, tineret și sport, activități social-culturale și culte a Consiliului 

Local Costești 
 
 

Consiliul local al comunei Costesti, judetul Buzau; 
Avand in vedere: 
 - referatul de aprobare al primarului comunei Costești, înregistrat sub 

numărul 213/14.01.2021; 
- raportul de specialitate nr. 214/14.01.2021 al secretarului general al 

comunei Costesti,  judetul Buzau; 
- Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 721/23.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei 
Costești, rezultat în urma alegerilor locale din data de 27.09.2020; 

- prevederile HCL nr. 48/22.12.2020 privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier local a domnului Burada Diogene și declararea ca vacant a 
locului de consilier local ocupat de acesta; 

- Încheierea Judecăroriei Buză din data de 29.12.2020 prin care se validează 
mandatul de consilier local al domnului Tache Valentin-Ionuț; 

- prevederile art. 124 – 126 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

- prevederile H.C.L. nr. 64/26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului Local Costești, județul Buzău. 

În temeiul art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ 

 
H O T A R A S T E: 



 
Art. 1. Se completează componența Comisiei pentru învățământ, sănătate 

și  familie, protecție copii, tineret și sport, activități social-culturale și culte cu 
domnul Tache Valentin-Ionuț și va avea următoarea componență: 

1.  PREDA FLORENTINA – președinte 
2. MAXIM CIPRIAN–secretar 
3. OPREA SIMONA 
4. NICHITA NICUSOR 
5. TACHE VALENTIN-IONUȚ 

Art. 2. Secretarul general al comunei va comunica celor in drept prezenta 
hotarare. 
 
     PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA, 

CHIVU VIOREL                              SECRETAR GENERAL, 
                                            STAN NICOLETA-MONICA  
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa 
ordinară din 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de  13    voturi pentru, -  vot 
împotrivă,   -abţinere, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi       
consilieri prezenţi la şedinţă.  
  


