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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/2016 privind 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 

activitate 
 
 Consiliul local al comunei Bodești; 

Văzând expunerea de motive înregistrată sub nr. 4318 din 13.07.2017, prin care 
Primarul comunei propune modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/2016 privind 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4319 din 13.07.2017, prin 
care se propune modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.28/2017 privind organizarea 
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 
 In aplicarea prevederilor art. 15 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 
privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, 
modificată și completată prin Legea nr. 673/2002, a art. 54 din Legea 215/2001 a 
administrație publice locale, republicată și actualizată; 
 Luând în considerare avizul favorabil al comisiei II a Consiliului Local. 
 În temeiul prevederilor art. 31, alin. (3) - (5) şi art. 311 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 6 
şi 7  din „Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale”, aprobat 
prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 673/2002, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art. 1. – (1) Se modifică anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 28/2017, 
prin înlocuirea, în cadrul comisiei nr. I – Comisia de specialitate pentru agricultura, 
activitati economico-financiare si protectia mediului, a Doamnei Orășanu Elena cu 
Domnul Nechifor Constantin. 
 (2) Se numește ca președinte al comisiei prevăzută la alin. (1) d-nul Nechifor 
Constantin. 
(3) Se numeste secretarul comisei prevăzută la alin. (1), d-nul Dârloman Lucian. 

Art. 2. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si 
institutiilor interesate. 
 
Nr. 57 din 3.08.2017 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 11 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Hanganu Vasile 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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