Consiliul Local al comunei PLENITA
Judeţul Dolj

HOTĂRÂREA nr. 6
Consiliul local al comunei Plenita, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa de constituire din
data de 24.06.2016;
În conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 15
din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat
prin Ordonanţa de Guvern nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 - Se stabilesc următoarele comisii de specialitate pe domenii de activitate
după cum urmează:
a) studii, prognoze social economice, buget, finante, administrarea patrimoniului public
si privat, urbanism, protectia mediului, amenajare si dezvoltare rurala, servicii publice;
b) activitati stintifice, invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, tineret si sport;

c) juridica, administratie publica locala, agricultura, ordine publica,drepturile omului,
relatii cu societatea civila, si relatii interne si externe.

Art. 2 – Componenţa comisiilor de specialitate stabilite la art.1 este prevăzută în
anexa care face parte integrantă din hotărâre.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Anexa la HCL nr.6 din 24.06.2016;

Componenta nominala
a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Plenita.
COMISIA nr.1
- Studii, prognoze social economice, buget, finante, administrarea patrimoniului public si
privat, urbanism, protectia mediului, amenajare si dezvoltare rurala, servicii publice;
1. Gurita Constantin PSD;
2. Brasoveanu Valentin PSD;
3. Burghel Nicolae PSD;
4. Stefan Liviu Sorin ALDE;
5. Barbu Marius Florin PNL.
COMISIA nr.2
- Activitati stintifice, invatamant, sanatate, familie, cultura, culte, protectie sociala, tineret,
sport si turism;
1. Mociofleaca Viorica PSD;
2. Gurita Constantin PSD;
3. Dinuti Constantin UNPR;
4. Melusel Meda Emilia ALDE;
5. Bedelici Viorel Gheorghe PNL.
COMISIA .3
- Juridica, administratie publica locala, agricultura, ordine publica, drepturile omului, relatii
cu societatea civila, si relatii interne si externe.
1. Bala Marin Iulian PSD;
2. Brasovean Valentin Stefan PSD;
3. Gavrila Florea PSD;
4. Pleniceanu Nicolae PNL;
5. Panait Stefan Andrei PNL.

