ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA TOPRAISAR
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării componenței comisiilor permanente de specialitate ale
consiliului local al comunei Topraisar, județul Constanța..
Consiliul Local al comunei Topraisar, judeţul Constanţa întrunit în sedinţa extraordinară la data
de 26.11.2020;
Având în vedere:
Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Topraisar, judeţul Constanţa domnul Gheorghe
Stelian;
Avizul comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 din cadrul Consiliului local al comunei Topraisar;
Avizul de legalitate întocmit în condiţiile art.243 alin.1) lit.(a) din O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul administrativ;
Prevederile art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată.
Ordinul Prefectului, județului Constanța nr. 738 din data de 03.11.2020 privind constatarea
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Topraisar, județul Constanța;
Prevederile art.124, art.125 și art.126 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
H.C.L. nr.1/13.02.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului
Local al comunei Topraisar judetul Constanta.
În temeiul prevederilor art.196 alin.1), lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ:

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă modificarea componenței comisiilor permanente de specialitate ale consiliului
local al comunei Topraisar, județul Constanța, astfel:
 ʺComisia nr.1- agricultura, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriul şi
urbanism, protecţia mediului şi turism, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, gospodărie comunală:
-



SCÎNTEIE VLADIMIR
ȚARINĂ FLORINEL-VIRGIL
LUCACI STELIAN
MOLAGEAN AIDÎN
BUCUR VICAʺ se modifică și va avea următorul cuprins:

ʺComisia nr.1- agricultura, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriul şi
urbanism, protecţia mediului şi turism, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, gospodărie comunală:

-



ʺComisia nr.2- învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie
copii, tineret şi sport, activităţi social – culturale:
-



SCÎNTEIE VLADIMIR
GHINDEANU ION
PĂUN NICOLAIE
MANEA VALENTIN
VASILE ELENA-GEORGETAʺ

ʺComisia nr.3- culte, juridică, disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice,
apărarea drepturilor cetăţenilor, administraţie publică locală.
-



PĂUN NICOLAIE
HAGICALIL DENIS
DATCU FLORIN
MANEA VALENTIN
GHINDEANU IONʺ se modifică și va avea următorul cuprins:

ʺComisia nr.2- învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie
copii, tineret şi sport, activităţi social – culturale:
-



ȚARINĂ FLORINEL-VIRGIL
MOLAGEAN AIDÎN
BUCUR VICA
HAGICALIL DENIS
SAVA RAUL-FLORINEL

CHITUC CONSTANTIN
AXÎNTEI FLORIN
TUDOSE MARIAN
VASILE ELENA-GEORGETA
SAVA RAUL-FLORINELʺ se modifică și va avea următorul cuprins:

ʺComisia nr.3- culte, juridică, disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice,
apărarea drepturilor cetăţenilor, administraţie publică locală.
-

CHITUC CONSTANTIN
AXÎNTEI FLORIN
TUDOSE MARIAN
LUCACI STELIAN
DATCU FLORINʺ

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă şi înaintată Institutiei Prefectului -Judeţului
Constanţa.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, - voturi abţinere, - voturi
împotrivă din totalul de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.
Total membrii ai consiliului local 15 consilieri.
Topraisar
Nr.47 / 26.11.2020
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
PĂUN NICOLAIE
Contrasemnează,
Secretar general
…………………

