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H O T Ă R Â R E A   Nr. 3

      Privitor la: Organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al comunei Roșiile, județul Vâlcea.

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa
sa ordinară din data de  25.11.2020 la care participă un număr de 11
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având în vedere că domnul Brabete Dănuț a  fost ales preşedinte
de şedinţă  pentru  o  perioadă de trei  luni  în  şedinţa  Consiliului  local
Roşiile din data de 25.11.2020;

Luând în dezbatere  referatul nr. 5480/19.11.2020 al secretarului
general UAT Roșiile, și raportul de specialitate prin care arată că prin
Ordinul  Prefectului  județului  Vâlcea  nr.  648/2020  s-a  constatat
îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Roșiile,
județul Vâlcea, iar prin Încheierea nr. 533/2020 a Judecătoriei Bălcești a
fost validat mandatul consilierului supleant, iar potrivit legislației, dupa
constituire,  consiliul  local  isi  organizeaza  comisii  de  specialitate,  pe
principalele domenii de activitate, pe durata mandatului, Comisiile de
specialitate  alegând  prin  votul  deschis  al  majoritatii  absolute  a
consilierilor locali ce o compun, cate un presedinte si cate un secretar;

În conformitate cu prevederile art. 124-126  din O.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; cu
respectarea Legii nr. 24/2000 r2, privind normele de tehnică legislativă
pentru  elaborarea  actelor  normative,  Legii  nr.  52/2003  r1  privind
transparența decizională în administrația  publică;  văzând și  art.  120,
121  din  L.  1/2003  –  Constituția  României,  Legea  199/1997  pentru
ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind
Codul Civil;

În temeiul art. 134 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (1), (5) lit a) sau b)
şi  art.  196  alin.  (1)  lit.  a) din  O.G.  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ,  cu  modificările  și  completările  Ulterioare,  cu  11 voturi
pentru,  Consiliul  local  al  comunei  Roşiile,  judeţul  Vâlcea,  adoptă
următoarea:
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H O T Ă R Â R E:

Art.1.  Se   stabilesc  şi  se  organizează  pe  întreaga  durată  a
mandatului consiliului local Roșiile un număr de 3 comisii pe domenii de
specialitate după cum urmează:

I.Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,
buget-finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  localităţii,
agricultură,  gospodărire  comunală,  protecţia  mediului,  servicii  şi
comerţ, formată dintr-un număr de 5 consilierii:

1. Ioana Bogdan – Pro Romania;
2. Bucura Alexandru-Gheorghe – PSD;
3. Brabete Dănuț – PSD;
4. Niță Nicolae – PPU;
5. Ștefan Doru-Cezar – PNL.
II.Comisia  pentru  învăţământ,  culte,  sănătate,  cultură,  protecţia

socială, activităţi sportive şi de agrement, formată dintr-un număr de 3
consilierii:

1. Roșianu Natalia – PSD;
2. Moater Dumitru-Cristian – PNL;
3. Udrea Petre – Pro Romania.
III.Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea

ordinii  şi  liniştii  publice,  a  drepturilor  cetăţenilor,  formată  dintr-un
număr de 5 consilierii: 

1. Mrejea Gheorghe – PNL;
2. Trușcă Ion-Dumitru – PNL;
3. Dozescu Dorin – PSD.
Art.2. Comisiile îşi vor alege prin vot deschis câte un preşedinte şi

un secretar, componența acestora fiind prevăzută în Anexa nr. 1 care
face parte integrantă din prezenta. 

Art.3.  Organizarea,  funcţionarea  şi  atribuţiile  comisiilor  de
specialitate  sunt  cele  prevăzute  de  lege,  art.  125,  126 din  OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, si cele stabilite prin Regulamentul
de organizare şi funcţionare a consiliului local.

Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului
Vâlcea  în  vederea  efectuării  controlului  de  legalitate,  primarului,
persoanelor prevăzute la art. 1, persoanelor interesate şi va fi adusă la
cunoştinţă publică  prin grija  secretarului  general  UAT Roşiile,  judeţul
Vâlcea.

Roșiile, 25.11.2020
       Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează pentru legalitate, 



           BRABETE DĂNUȚ                            Secretar general UAT Roșiile, 
  AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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Componența comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al comunei Roșiile, județul Vâlcea.

Nr. crt. /
Nr. 
comisie

Nume și prenume Funcția în cadrul 
comisiei

1. Ioana Bogdan președinte
Bucura Alexandru-Gheorghe secretar 
Brabete Dănuț membru 
Niță Nicolae membru 
Ștefan Doru-Cezar membru 

2. Roșianu Natalia președinte
Moater Dumitru-Cristian secretar 
Udrea Petre membru 

3. Mrejea Gheorghe președinte
Trușcă Ion-Dumitru secretar 
Dozescu Dorin membru 

Notă:
1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public  şi privat

al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ;
2. Comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi sportive şi de agreement.
3.  Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

Roșiile, 25.11.2020
       Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează pentru legalitate, 
           BRABETE DĂNUȚ                          Secretar general UAT Roșiile, 

  AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN

Anexa nr. 1
la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea 

nr. 3 / 25.11.2020 

http://www.primariarosiile.ro/
mailto:rosiile@vl.e-adm.ro

		2020-12-31T14:12:33+0200
	Catalin-Constantin Avram




