CONSILIUL LOCAL RACHITENI
JUDEŢUL IAŞI

HOTARARE NR. - 28Din 25.06.2016
privind alegerea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Rachiteni
Consiliul Local al comunei Rachiteni, judetul Iasi, intrunit in sedinta
extraordinara din 23.06.2016 ;
Având în vedere raportul întocmit de comisia de validare din care rezultă
legalitatea alegerii fiecărui consilier;
Având in vedere prevederile art.15 , 16, 17,18,19,29 din Regulamentul – cadru
de organizare si functionare a consiliiilor locale, aprobat prin OG 35/2002 :
Având in vedere prevederile Legii nr.673/2002 privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale;
In conformitate cu
prevederile art. 54 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publică locală republicată, modificată si completată ;
În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 repubulicata ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se stabileste numarul de 5 consilieri locali, membri ai unei comisii de specialitate
din cadrul consiliului local Rachiteni, care va fi formata din;
1 -presedinte,
1 -secretar ,
3 -membri,
iar numarul comisiilor de specialitate de 3 ordonate dupa cum urmeaza:
a) - Comisia de specialitate –Juridica si de disciplina , de apararea ordinii
publice, de respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, de activitati socialculturale si culte, de munca si protectie sociala
b) -Comisia de specialitate –de buget - finante, de activitati economicofinanciare, de administrarea domeniului public si privat al comunei, de amenajarea
teritoriului si urbanism, de protectia mediului , servicii si comert, de agrement si
turism
c) -Comisia de specialitate – de invatamant, sanatate, cultura, de protectie
sociala, de activitati stiintifice, de agricultura, de protectie copii, tineret si sport, de
agrement si turism
Art.2 Se stabileste componenta comisiilor de specialitate dupa cum urmeaza :

a)- Comisia de specialitate –Juridica si de disciplina , de apararea ordinii publice, de
respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, de activitati social-culturale si culte, de
munca si protectie sociala
-presedinte -GRUMAZESCU VASILE
-secretar
-MIHOC IULIAN
-membru
-DOBOS IRONIM
-membru
-SIMON LUCIAN
-membru
-MARTONCA ERONIM
b)- Comisia de specialitate –de buget - finante, de activitati economico-financiare,
de administrarea domeniului public si privat al comunei, de amenajarea teritoriului si
urbanism, de protectia mediului , servicii si comert.
-presedinte -TIBA ANTON
-secretar
- DOBOS IRONIM
-membru
-IACOB STEFAN
-membru
- MARTONCA EUSEBIU
-membru
- DOBOS ROBERT
c)- Comisia de specialitate – de invatamant, sanatate, de protectie sociala, de
activitati stiintifice, de agricultura, de protectie copii, tineret si sport, de agrement si
turism.
-presedinte - GHERGHICEANU PETRONELA
-secretar
-EVA EGIDIU– demisie an 2017- post vacant
-membru
-ADAM MARCEL
-membru
-GRUMAZESCU VASILE
-membru
- MIHAES PAVEL – demisie an 2017- post vacant
Art.3 Prezenta hotărare se va comunica :
➢ Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi ;
➢ Primarului comunei Rachiteni ;
➢ Persoanelor in cauza
Data azi 25.06.2016
PRESEDINTE DE SEDININTA
CONSILIER LOCAL DOBOS IRONIM

Avizeaza spre legalitate
Secretar
Miron Ioan

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*)
administraţiei publice locale
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 2007
Data intrarii in vigoare : 20 februarie 2007
ART. 54
(1) După constituire consiliul local îşi organizează comisii
de specialitate, pe principalele domenii de activitate.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai
consilierii locali.
(3) Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte şi
un secretar.
(4)
Comisiile
de
specialitate
analizează
şi
avizează
proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate.
(5) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi iau
hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.
(6) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de
specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului local, respectându-se configuraţia
politică rezultată în urma alegerilor locale.
(7) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă
sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de
analiză şi verificare, pe perioadă determinată. Componenţa
comisiei speciale de analiză şi verificare, obiectivele şi
perioada de desfăşurare a activităţilor acesteia se stabilesc
prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în
limitele stabilite prin hotărâre.

