ROMANIA
Judetul CARAS SEVERIN
Comuna EFTIMIE MURGU
-Consiliul Local –

Nr. 47 din 6 noiembrie 2020

HOTĂRÂRE
privind stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu, judeţul Caraș Severin, întrunit în şedinţa ordinară
din data de 6.11.2020;
Analizând referatul de aprobare al Primarului comunei Eftimie Murgu , în calitate de
iniţiator, raportul de specialitate al Secretarului general al comunei Eftimie Murgu
Având în vedere:
- propunerile făcute și rezultatul votului pentru stabilirea comisiilor;
- prevederile art. 124 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.124,art. 125, art. 126, art.139 alin. 1, art. 196, alin. 1 lit.
a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 - Se stabilesc urmatoarele comisii de specialitate , de lucru pe domenii de
activitate , din cadrul Consiliului Local comunal Eftimie Murgu , dupa cum urmeraza :
Comisia nr. 1 – pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala,
protectia mediului , servicii si comert :
- ȘUTA LAZĂR LAURENȚIU – presedinte
- IGNAT ION – secretar
- DOBREN DĂNILĂ – membru
- RADU PAVEL LUCIAN – membru
- LOPATIȚĂ PAVELICĂ – membru
Comisia nr. 2 – pentru invatamant, sanatate , cultura, protectie sociala, activitati
sportive si agrement :
- COCIAȘ NICOLAE – presedinte
- MIHĂILESCU ILIE GABRIEL – secretar
- MARCEA DĂNUȚ ILIE – membru
Comisia nr. 3 – pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si
linistii publice si a drepturilor cetatenilor :
- ȘUTA PETRU – presedinte
- ȘUTA DIONISIE – secretar
- DUMȘE MARIUS SORIN – membru
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al comunei, în
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Eftimie Murgu, Instituţiei Prefectului
Judeţului Caras Severin .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
DĂNILĂ DOBREN

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
LIVIU IMBRESCU

