
 

 

H O T Ă R Â R E  

privind organizarea comisiilor de specialitate  

ale Consiliului local al comunei Barcanesti, judetul Prahova  

pe domenii de activitate si stabilirea componentei acestora 

 

Avand in vedere: 

- prevederile art.124 din Ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al 

comunei Barcanesti, judetul Prahova;  

-Ordinul Prefectului Judetului Prahova nr.491 din 30.10.2020 prin care se constata 

indeplinirea conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Barcanesti, judetul 

Prahova; 

Vazand: 

-propunerile si optiunile consilierilor locali cu privire la organizarea comisiilor de 

specialitate pe principalele  domenii de activitate social-economica ; 

-referatul de aprobare nr. 22800/23.11.2020 al Primarului comunei Barcanesti prin care 

se propune organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Barcanesti, 

judetul Prahova pe domenii de activitate si stabilirea componentei acestora;   

-raportul de specialitate nr. 22806/23.11.2020 al secretarului general al comunei 

Barcanesti cu privire la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 

Barcanesti,;   

-avizul secretarului general al comunei Barcanesti, judetul Prahova; 

 In temeiul art. 139 alin.(3) lit.i) si art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de urgenta nr.57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

Consiliul local al comunei Barcanesti, judetul Prahova adopta prezenta hotarare: 

  

Art. 1  Organizeaza, pe intreaga durata a mandatului consiliului local, trei comisii de 

specialitate, pe principalele domenii de activitate, dupa cum urmeaza : 

a) Comisia pentru dezvoltare economico - socială,buget-finanţe, amenajarea 

teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultura şi protecţia mediului , gospodărie comunală, servicii şi comerţ ,în 

urmatoarea componenta : 

       1. Apostol Gheorghe Daniel - președinte 

 2. Iancu Emil - secretar 

 3. Lupu Valeriu - membru 

 4. Cotolan Valeriu - membru 

 5. Ionescu Dan - membru 

b) Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură şi culte, protecţie  socială, 

activităţi sportive şi de agrement  , în urmatoarea componenta    :            
1. Tănase Mădălin Nicolae - președinte 
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2. Vuță Viorel Marius - secretar 

3. Zamfir Eliza Georgiana - membru 

4. Toma Nicoleta Mădălina - membru 

5. Dobre Liviu - membru 

 

c)Comisia pentru administraţie publică locală , juridică, apărarea      ordinii şi         

liniştii publice, relaţii cu cetăţenii, in urmatoarea componenta : 

1. Velici Ion - președinte 

2. Badea Niculina - secretar 

3. Călin Vasile Ciprian - membru 

4. Gașpar Iulian - membru 

5. Tronaru Mădălin-Bogdan - membru 

 

Art. 2  Organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de specialitate sunt stabilite prin 

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Barcanesti. 

 

Art. 3   Prezenta hotarare  se aduce la cunostinta publica si se comunica, in conditiile 

legii, persoanelor si autoritatilor interesate, prin grija  secretarului general al unitatii 

administrativ-teritoriale. 

 

 

 

 

 

                      

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
 Gheorghe - Daniel Apostol 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

        Secretarul  general al comunei Barcanesti 

                 Nicoleta Savu 

 

 

 

 

Barcanesti,    26   noiembrie  2020. 

Nr.  47.  

 

 

Nr.consilieri in functie 
       

15 ;  Nr.consilieri prezenti 14  ;   Nr.voturi pentru 14      Nr. voturi 

impotriva      0  ;  Nr. voturi abtinere    0 .  

Sistem vot : deschis 


