ROMÂNIA
COMUNA VICTORIA
CONSILIUL LOCAL VICTORIA
HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiilor de specialitate
Consiliul Local al Comunei Victoria, judetul Iasi, legal constituit, întrunit la lucrările şedinţei
extraordinare din data 28.06.2016;
Având in vedere propunerile formulate de consilierii din toate formaţiunile politice privind
numarul, denumirea și componenta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului
Local;
Având în vedere: referatul de specialitate înregistrat sub numărul 3371/ 22.06.2016 al
secretarului comunei Victoria, domnul Goanta Petronel, prin care solicită Consiliului Local al comunei
Victoria aprobarea: „constituirea comisiilor de specialitate, stabilirea numărului şi a denumirii acestora,
stabilirea numărului şi a membrilor fiecărei comisii şi modalitatea de atribuire a locurilor ce îi revin
fiecărui grup de consilieri, precum şi componenţa nominală a acestora”, raport întocmit în temeiul
prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr.205/21.06.2016 a Prefectului Judetului Iasi, prin care se
convoaca consilierii declarati alesi la data de 05.06.2016, data la care s-au desfasurat alegerile pentru
autoritatile administratiei publice locale;
Având în vedere Ordinul nr.106/24.03.2016 a Prefectului Judetului Iasi prin care se stabileste
numarul consilierilor pentru consiliile locale;
Examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: art. 15 - 30 din O.G. nr. 35/2002
pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi
completările ulterioare; Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În baza art.54 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 01. La nivelul comunei Victoria se constituie un număr de 4 comisii de specialitate, după
cum urmează:
a. Comisia juridică şi de disciplină;
b. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
c. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare;
d. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, tineret si sport.
Art. 02. Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri în cadrul comisiilor de specialitate
se stabileşte în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului local şi sunt după cum urmează:
a. grupul de consilieri____PNL_____număr locuri în comisie____6_____
b. grupul de consilieri____PSD_____număr locuri în comisie____6_____
Art. 03. (1) Un consilier poate face parte din cel mult 2 comisii de specialitate, din care una este
comisia de bază.
(2) Fiecare comisie de specialitate îşi va alege prin votul deschis al majorităţii membrilor săi un
preşedinte şi un secretar.
(3) Comisiile de specialitate sunt formate din 3 consilieri.
Art. 04. (1) Comisia de specialitate „JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ” are următoarea
componenţă nominală:
Nr.
Numele şi prenumele
Apartenenţa
Prima sau a doua Calitatea
în
cadrul
crt.
politică
comisie
comisiei
01
Bordianu Olivian
PSD
Prima
Preşedinte
02
Trufanda Ioan
PNL
Prima
Secretar
03
Poncu Florin
PSD
Prima
Membru

(2) Atribuţiile comisiei sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Local.
Art. 05. (1) Comisia de specialitate „AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM,
PROTECŢIA MEDIULUI ŞI TURISM” are următoarea componenţă nominală:
Nr.
Numele şi prenumele
Apartenenţa
Prima sau a doua Calitatea
în
cadrul
crt.
politică
comisie
comisiei
01
Damaschin Vasile
PNL
Prima
Preşedinte
02
Leahu Nicolaie
PSD
Prima
Secretar
03
Sava Ionel-Dănuț
PSD
Prima
Membru
(2) Atribuţiile comisiei sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Local.
Art. 06. (1) Comisia de specialitate „AGRICULTURĂ, ACTIVITĂŢI ECONOMICOFINANCIARE” are următoarea componenţă nominală:
Nr.
Numele şi prenumele
Apartenenţa
Prima sau a doua Calitatea
în
cadrul
crt.
politică
comisie
comisiei
01
Nechita Ionel
PNL
Prima
Preşedinte
02
Butoianu Gelu - Cătălin
PNL
Prima
Secretar
03
Ciornei Gheorghe
PSD
Prima
Membru
(2) Atribuţiile comisiei sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Local.
Art. 07. (1) Comisia de specialitate „ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIE
COPII, TINERET SI SPORT” are următoarea componenţă nominală:
Nr.
Numele şi prenumele
Apartenenţa
Prima sau a doua Calitatea
în
cadrul
crt.
politică
comisie
comisiei
01
Poncu Daniela
PNL
Prima
Preşedinte
02
Loghin Benoni
PSD
Prima
Membru
03
Huțanu Dorel
PNL
Prima
Secretar
(2) Atribuţiile comisiei sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Local.
Art. 08. (1) În termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, consiliul local va
proceda la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local şi a Statutului
comunei, în conformnitate cu prevederile legale în materie.
(2) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, orice prevedere contrară acesteia se abrogă.
Art. 09. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri
atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară, contravenţională
sau penală, după caz.
Art. 10. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica Primarului, Viceprimarului, Secretarului
comunei şi consilierilor locali, pentru luarea la cunoştinţă şi ducerea la îndeplinire; Institutiei Prefectului
Judetului Iaşi, Serviciului controlul legalităţii actelor administrative.
Nr.6
Data 28.06.2016
Preşedinte de şedinţă,
Trufanda Ioan

Înt./red. GP
Ex. 2/Ds.6/2016

Contrasemnează,
Secretarul comunei – Goanţă Petronel

