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norAnAREA Nr.51
Privitor la : organizarea qi stabilirea comisiilor de specialitate

ale Consiliului local pduqeqti

Consiliul local al comunei P[uqeqti, jude{ul Vdlcea, intrunit in qedinla
extraordinard din data de 02.11.2020,1a care participdun num6r de 1l consilieri din
totalul de 11 consilieri in funclie;

Ydz6'nd cd prin H.C.L. w.50/2020, domnul consilier
ales pregedinte de gedinld;

Avdnd vedere:

Bugiu Gheorghe a fost

- referatul d-e aprobare al primarului pentru proiectul de hotdr6re, inregistrat sub
ru.5448/30.10.2020, prin care se propune organiiarea comisiilor de 

.specialitate 
ale

consiliului local;
- raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei p6ugegti,

inregistrat sub nr.5447 /30.10.2020;
- raportul de avizare a legalitdlii proiectului de hotdrdre intocmit de secretarul

comunei gi inregistrat sub rr5449 130.10.2020;
- Ordinul Prefectului Judefului Vdlcea nr. 506 din 2l.lO.2OZO privind

constatareacalegal constituit a consiliului Local al comunei pIuqeqti;
Avdnd in vedere propunerile fdcute de grupurile de consitieii 1r.e.R., p.S.D. qi

P.N.L.) privind numdrul si denumirea comisiilor de specialitate, numlrul locurilor ce
revine fiecdrui grup de consilieri in comisii qi nominalizarca membrilor fiecarei
comisii de specialitate, au respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri
locale;

in conformitate cu prevederil e art.I24
privind Codul administrativ, cu modificdrile
Regulamentul de organizare si functionare a
H.C.L. nr. 54/29.11.2019 ;

- 126 Ei art.208 din O.U.G.nr.57/2019
qi completdrile ulterioare qi art.15 din
consiliului local Pduqegti, revizuit prin

in temeiul prevederilor art.139, alin.(l), art.lg6, alin.(l), lit. a) din o.u.G.
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi compleiarile ulierioare;

HOTARA$rE
Art.l-Se aprobd organizarca unui numlr de 3 comisii, organizate pe domenii

de specialitate, pe intreaga duratd a mandatului Consiliului local pauqeqti, jude{ul
Vdlcea.

Art.2. Se stabileEte denumirea comisiilor de specialitate, numarul locurilor ce
revine fiecdrui grup de consilieri in fiecare comisie de specialitate qi componenta
nominala a acestora, cu respectarca configuratiei politice de la ultimele alegeri locale,
dupd cum urmeazd:



I.Comisia pentru administralie publicd 1ocal6, juridicI, pentru apdratea ordinii qi

liniqtii publice, a drepturilor cetafenilor, pentru organizarea qi funclionarea aparatului

de special itate alprimarului, a instituliiloi qi.serviciilor publice de interes local, pentru

,ori.tu1i comerciare in care oraqul este aclionar sau asociat, asocialii de dezvoltare

iocala ii servicii in care oraqur este asociat, pentru cooperare institufional[ pe plan

intern Ei extern, alcatuita din 3 membri:

1 .Nedelcu Constantin _ Claudiu, consilier local - P.E.R;

2. GSinuqe Emil, consilier local - P'E'R;

3. Diaconescu Nicolae, consilier local - P'E'R'

Il.Comisia pentru implementarea strategiei de dezvoltare a localitilii, pentru

programe de dezvoltare economico social6, pentru buget finanle, pentru

administrarea domeniului public qi privat al rocaritdiii, pentru agriculturd, industrie qi

comer!, gospodarirea 1ocafit61ii, pentru gestionarea serviciilor cdtre cetdleni, alcatuita

din 5 membri:
l.BdzdcDumitru, consilier local - P'E'R;

2. Bugiu Gheorghe, consilier local - P'E'R;

3. Goran Gheorghe, consilier local - P'E'R;

4. Deaconu Vasile, consilier local - P'S'D;

5. Toabeq Gheorghe, consilier local - P'N'L'

Ill.Comisia pentru amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia mediului, pentru

inv6!6mant, sandtate qi familie, pentru cu1tur6, culte, patrimoniu cultural, pentru copii

qi tineret, pentru urtiuitag ,portir., turism qi agrement ;i pentru protecfie social,

alcatuita din 3 membri:
1 . Toabeq Constantin - Iulian, consilier local - P'E'R;

2. FotaNicolae - Cristian, consilier local - P'E'R;

3. Ciuculescu Iordan, consilier local - P'S'D'

Art.2. Comisiile de specialitate iqi aleg, in pima Eedin!6 de lucru, prin votul

deschis al majoritalii absoluti a consilierilor locali i. o compun, cdte un preqedinte si

c6te un secretar.
Art.3. Organizarea, funclionarea gi atribuliile comisiilor de specialitate sunt

stabilite prin Regirlamentui de oiganizare qi functionare a consiliului local'

Art.4. Secretarul general al comunei Pduqeqti va comunica prezerfia hotdrdre

Instituliei Prefectului judIlului v61cea, primarului comunei Pdugeqti qi se va afiqa pe

site-ul instituliei.
Prezenta hotdrdre a fost adoptatd cu un nr'

tmpotrivd ;i 0 ab/ineri.

de ll voturi Pentru, 0 voturi

Pduge5ti, 02.L1..2020
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Secretar general comun[,
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Preqedinte de qedin!6,

Consilier,
GheorgheTPugiu


