ROMANI A
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TIRGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii in cadrul
Consiliului local al comunei Tirgsoru Vechi

Avand in vedere:
-propunerile nominale facute pentru componenta comisiilor de specialitate, pe domenii,
ale Consiliului local al comunei Tirgsoru Vechi;
In conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consillilor locale aprobată şi
modificată prin Legea nr.673/2002;
In temeiul prevederilor art. 54 si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – Legea
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta
hotarare:
Art.1 – Se aproba un numar de 3 comisii, denumirea si componenta comisiilor de
specialitate, in principalele domenii de activitate ale consiliului local, dupa cum urmeaza :
a) Comisia nr. 1 - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala,
buget finante, administrarea domeniului public si privat, urbanism si
amenajarea teritoriului, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului,
servicii si comert, in urmatoarea componenta :
1.

Mutu Petre

2.

Patran Nicolae

3.

Bejan Ionel

4.

Borcan Marian

5.

Iancu Cristina-Nicoleta

6.

Mihaita Nicolae-Andrei

7.

Dragan Petre

b) Comisia nr. 2 - Comisia pentru invatamant, sanatate, cutura, protectie sociala,
activitati sportive si de agrement, in urmatoarea componenta :
1.

Manaloiu Marian-Marius

2.

Costache Marian-Petrut

3.

Veselin Iordan

4.

Anghel Adrian

5.

Andrei Ion

c) Comisia nr. 3 - Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea
ordinei si linistei publice, a drepturilor cetatenilor, in urmatoarea componenta :
1.

Petre Eugen-Gheorghe

2.

Calin George

3.

Sandu Ion

4.

Catrina Ion

5.

Paraschiv Vasile

Art.2 – (1) Presedintele si secretarul fiecarei comisii de specialitate se vor stabili
in prima sedinta a fiecarei comisi de specialitate.
(2) Activitatea comisiilor se va desfasura potrivit unui regulament intocmit
de acestea si aprobat de Consiliul local al comunei Tirgsoru Vechi.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Veselin Iordan
Contrasemneaza,
SECRETAR,
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