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HOTĂRÂRE
privind numirea consilierului local Crăciun Alexandru în comisia de specialitate nr. 1

(buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea domeniului
public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism) din cadrul 

Consiliului Local al oraşului Recaş, pentru perioada 2016- 2020

Consiliul local al orașului Recaș, județ Timiș,

Având în vedere:
 prevederile Hotărârii  Consiliului  Local  al  Orașului  Recaș nr.  6 /  01.07.2016, privind

stabilirea  și  organizarea  comisiilor  de specialitate  din  cadrul  Consiliului  Local  al
oraşului Recaş, pe principalele domenii de activitate, pentru perioada 2016- 2020;

 prevederile Hotărârii  Consiliului  Local  al  Orașului  Recaș nr.  7 /  01.07.2016, privind
aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  al  Consiliului  Local  al
oraşului Recaş pentru perioada 2016 - 2020;

 prevederile Hotărârii Consilului Local al Orașului Recaș nr. 185 / 29.11.2016, privind
validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Recaș al domnului
Crăciun Alexandru;

 prevederile  Legii  nr.  393/2004,  privind  Statutul  aleşilor  locali,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

 prevederile  art.  54  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile art. 15 din „Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale”,  aprobat  prin  Ordonanţa  Guvernului  nr.  35/2002,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

 prevederile  art.  36,  precum  și  ale  art.  45  alin.  (1)  din  Legea  215/2001,  privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – Se numește consilierul local Crăciun Alexandru în comisia de specialitate nr. 1
(buget-finanţe,  studii,  prognoze  economico-sociale,  administrarea  domeniului  public  si
privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism) din cadrul Consiliului Local al oraşului
Recaş, pentru perioada 2016- 2020.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Domnului Crăciun Alexandru; 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media.

                               Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează
                                                   Consilier                                                 Secretar oraș
                                             Ștefan AȘCHIOPOAE                        Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.11.2016
Nr. 186
Adoptată cu 13 voturi “pentru” și 1 “abținere”
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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