ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI
Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815

HOTĂRÂREA NR. 18/2014
Privitor la: modificarea componenţei comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii,
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul
Consiliului Local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea.
Consiliul Local al Comunei Lăcusteni întrunit în şedinţa ordinară din data de 29
iunie 2014, la care au participat un număr de 11 consilieri locali, din totalul de 11 în
funcţie;
Văzând că dl. consilier RADA IOAN, a fost ales Preşedinte de şedinţă pentru o
perioadă de 3 luni;
Având în vedere hotărârile Consiliului local Lăcusteni nr. 21 şi 22 prin care
încetează mandatul de consilier local al dlui. Popescu Marin şi se validează mandatul de
consilier local al dlui. Merişescu Ilie, ambii aleşi pe listele Partidului Democrat Liberal;
Ţinând cont de Avizul comisiilor de specialitate reunite care propun adoptarea
proiectului de hotărâre şi raportul de avizare nr. 1749/24.06.2014 sub aspectul legalităţii
proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul comunei
În conformitate cu prevederilor art. 54 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.
15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,aprobat prin
Legea nr. 673/2002;
În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit.b din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin
vot deschis, cu 11 voturi „pentru” adoptă următoarea
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H O T Ă R Â R E:
Art. 1 Se modifică componenţa Comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii,
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul
Consiliului Local al comunei Lăcusteni, care va fi formată din următorii consilieri locali:
1. RADA IOAN
2.

DUMITRESCU AURELIAN

3.

ŢÎRU DANIEL

4.

TISTU FLORIN

5.

MERIŞESCU ILIE

Art. 2 Organizarea,funcţionarea şi atribuţiile comisiei de specialitate sunt stabilite
prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea
pentru controlul de legalitate, persoanelor nominalizate la art. 1 şi tuturor celor interesaţi
prin grija secretarului comunei Lăcusteni.
Lăcusteni, 29.06.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
RADA IOAN

Contrasemnează,
SECRETAR
BRĂNESCU ADRIAN
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