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

H O T Ă R Â R E A Nr. 6
Privitor la: stabilirea comisiilor de specialitate.
Consiliul local al comunei Lăcusteni,întrunit în şedinţa de constituire
din data de 20.06.2012;
În scopul îndeplinirii 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, potrivit
cărora consiliul local stabileşte şi organizează pe durata mandatului, comisii
de specialitate pe principalele domenii de activitate, în funcţie de specificul
activităţii din fiecare unitate administrativ-teritorială;
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 11 voturi pentru, adoptă următoarea
H O T Ă R Â R E:
Art. 1 Se stabilesc şi se organizează pe întreaga durată a mandatului
consiliului local un număr de ____comisii organizate pe domenii de
specialitate după cum urmează:
I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului,servicii şi comerţ, formată din
consilierii:
DUMITRESCU AURELIAN, CONSTANTIN NICOLAE, RADA IOAN,
ŢÎRU DANIEL
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II. Comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţia
socială, activităţi sportive şi de agrement, formată din consilierii:
BRĂNESCU ADRIAN, BOCŞARU DORU, IOJA MIHAI
III. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, formată din consilierii:
DASCĂLU ŞTEFAN, ROŞCA MARIAN, DOVLECIOAICA CRISTINEL,
POPESCU MARIAN
Art. 2 Comisiile îşi vor alege câte un preşedinte şi un secretar în
prima lor şedinţă de lucru.
Art. 3 Organizarea,funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate
se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
local.
Lăcusteni, 20.06.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dumitrescu Aurelian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Ionică Paul,
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