ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI

HOTĂRÂRE
privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
Văzând referatul de aprobare cu nr. 6138 din 5.11.2012, prin care Primarul comunei
propune organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate;
Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6139 din 5.11.2020, prin care se
propune organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate;
In aplicarea prevederilor art. 124 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 124, art. 125, art. 126, art. 139 alin. (1), art. 196 alin 1
litera a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei
Bodești:
1. Comisia pentru buget-finanţe, patrimoniu sport, tineret, fonduri europene, relaţii externe
şi strategii de dezvoltare comunitară;
2. Comisia pentru probleme juridice, servicii publice, comerţ, urbanism, amenajarea
teritoriului, mediu și turism;
3. Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, drepturile omului, minorităţi, societatea civilă,
sănătate, muncă, protecţie socială, ordine publică.
Art. 2. Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Bodești vor avea
următoarea componenţă, în urma supuneri la vot conform prevederilor art. 124 și 126 alin. (1)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, , cu modificările și completările ulterioare :
I. Comisia pentru buget-finanţe, patrimoniu sport, tineret, fonduri europene, relaţii
externe şi strategii de dezvoltare comunitară:
Nr. Numele și prenumele
Formațiunea
Funcția în comisie
crt.
politică
1
ILISEI MANUELA
PSD
Președinte
2
HANGANU VASILE
PSD
Secretar
3
CHIRUȚĂ CRISTINEL
PSD
Membru
4
CORLADE NECULAI
PMP
Membru
5
SFARGHIE VILHELM
PNL
Membru
II. Comisia pentru probleme juridice, servicii publice, comerţ, urbanism, amenajarea
teritoriului, mediu și turism:
Nr. Numele și prenumele
Formațiunea
Funcția în comisie
crt.
politică
1
GIOACĂȘ VALENTIN-VASILE
PSD
Președinte
2
AZAMFIREI VASILE
PSD
Secretar
3
BUDIȘ CONSTANTIN
PNL
Membru
4
BUSUIOC ELENA
PSD
Membru
5
ORĂȘANU ELENA
PSD
Membru

III. Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, drepturile omului, minorităţi, societatea
civilă, sănătate, muncă, protecţie socială, ordine publică:
Nr. Numele și prenumele
Formațiunea
Funcția în comisie
crt.
politică
1
TANASĂ ION
PSD
Președinte
2
GÂȚU MIHAI
PSD
Secretar
3
CRÎȘMARIU IOAN
PNL
Membru
Art. 3. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele
prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Bodești.
Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor si
instituțiilor interesate.
Nr. 58 din 9.11.2020

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 9.11.2020, cu
respectarea art. 139, alin. (1) litera i) (majoritate absolută), coroborat cu art. 152 alin. (2) și art. 5, lit. cc) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din
numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedință,
Vasile HANGANU

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar general,
Ionel BOSTAN

