ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OLTINA

HOTARÂREA
nr. 23 din 28 mai 2019
privind modificarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Oltina
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:
a)
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b)
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
d) art. 20 și art. 21, din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
e) art. 54 alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
f) art. 15, art. 17 și art. 18 din O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea 673/2002;
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Oltina, în calitatea sa de inițiator
a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oltina
b) raportul comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă și
protecție socială, protecția copiilor și tineret
In temeiul art. 45 alin. (1) și cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLTINA, întrunit în ședința extraordinară din data de 28
mai 2019, adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 – Se modifică componența celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei
Oltina, pe principalele domenii de activitate, după cum urmează:
Comisia nr. 1: – Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, compusă
din 5 membri.
Componenţa comisiei este următoarea:
1. Dinu Vasilică
2. Dobre Lucian
3. Tudor Doru
4. Mocanu Marin
5. Cealera Ștefania
Comisia nr. 2: Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială, protectia copiilor si tineret, compusă din 3 membri.
Componenţa comisiei este următoarea:
1. Cicu Petre
2. Lefterică Vasile
3. Cabason Daniel
Comisia nr. 3: Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi socialculturale şi sportive, culte, protecţia mediului şi turism, compusă din 3 membri.

Componenţa comisiei este următoarea:
1. Andrei Florin
2. Ghergic Ionel
3. Trandafir Liliana
Art. 2. Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri
cu votul majorităţii membrilor lor.
Art. 3. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o
compun, căte un preşedinte şi un secretar.
Art. 4 - Hotărârea intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2), art. 49,
alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, la: Instituţia Prefectului judeţul Constanţa, Primarul comunei
Oltina și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa:
www.comunaoltina.ro;
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează,
SECRETARUL COMUNEI,

 …………………………….………
Ionel GHERGIC

 …………………………….………
Mihai IACOBOAIA

