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HOTĂRÂRE

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

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind necesitatea stabilirii și

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

 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 stabilesc următoarele comisii de specialitate în cadrul Consiliului Local al oraşului
Recaş, pe principalele domenii de activitate, pentru perioada 2016 – 2020: 

1. Comisia  nr.  1:  buget-finanţe,  studii,  prognoze  economico-sociale,
administrarea domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism;

2. Comisia  nr.  2:  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrarilor
publice, protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie
copii, muncă şi protecţie socială;

3. Comisia nr. 3: administraţie publică locală, juridică, ordine publică şi drepturi
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport.

Art.  2. –  COMISIA  NR.  1 –  pentru  buget-finanţe,  studii,  prognoze  economico-sociale,
administrarea domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism – va
avea următoarea componenţă:

1. Buga Ștefan– președinte;
2. Milutin Romulus – secretar;
3. Băcescu Gabriel – membru;
4. Tomuș Ciprian Cosmin – membru.

.



Art. 3. – COMISIA NR. 2 –  pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor
publice, protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie
copii, muncă şi protecţie socială – va avea următoarea componenţă: 

1. Pop Ana – președinte;
2. Carcea Constantin – secretar;
3. Ciobanu Ioan – membru;
4. Nicula Daniel Silviu – membru;
5. Rus Augustin – membru.

Art. 4. –  COMISIA NR. 3 –  pentru administraţie publică localã,  juridică, ordine publică şi
drepturi  cetăţeneşti,  învăţământ,  sănătate,  cultură,  tineret  şi  sport – va avea urrmătoarea
componenţă:

1. Fekete-Mațedolean Codruța Ramona – președinte
2. Așchiopoae Ștefan – secretar;
3. Antonescu Mircea Cosmin – membru;
4. Bumbuc Gheorghe – membru;
5. Mocan Nicodim – membru.

Art. 5. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media.

 

                   Preşedinte de şedinţă                                             Contrasemnează
                          Consilier                                                                Secretar oraș
            ANTONESCU MIRCEA COSMIN                             Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE

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

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind necesitatea stabilirii și

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

 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 stabilesc următoarele comisii de specialitate în cadrul Consiliului Local al oraşului
Recaş, pe principalele domenii de activitate, pentru perioada 2016 - 2020: 

1. Comisia  nr.  1:  buget-finanţe,  studii,  prognoze  economico-sociale,
administrarea domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism;

2. Comisia  nr.  2:  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrarilor
publice, protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie
copii, muncă şi protecţie socială;

3. Comisia nr. 3: administraţie publicã locală, juridică, ordine publică şi drepturi
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport.

Art.  2. –  COMISIA  NR.  1 –  pentru  buget-finanţe,  studii,  prognoze  economico-sociale,
administrarea domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism – va
avea următoarea componenţă:

1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________



5. ___________________________________

Art. 3. – COMISIA NR. 2 –  pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor
publice, protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie
copii, muncă şi protecţie socială – va avea următoarea componenţă: 

1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________
5. ___________________________________

Art. 4. –  COMISIA NR. 3 –  pentru administraţie publică locală,  juridică, ordine publică şi
drepturi  cetăţeneşti,  învăţământ,  sănătate,  cultură,  tineret  şi  sport – va avea urrmătoarea
componenţă:

1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________
5. ____________________________________

Art. 5. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media.

                     Preşedinte de şedinţă                           Contrasemnează
                               Consilier                                              Secretar oraș
                            _________                                     Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA
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