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PROIECT DE HOTARARE 

privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate in cadrul Consiliul Local al comunei Dobreni şi aprobarea 
componenţei acestora  

 
 
      Văzând prevederile cuprinse, Secţiunea a II-a din Regulamentul de Organizare 
şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Dobreni cu privire la organizarea şi 
funcţionarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2018, modificat si completat;     
        În baza Ordinului Prefectului Județului Neamt nr. 478/29.10.2020, privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al 
comunei Dobreni, județul Neamt;  
    În temeiul prevederilor art. 124 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
modificată și completată;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Aprobă organizarea unui număr de 3 comisii de specialitate, după cum 
urmează:  

1. Comisia pentru agricultura, activitati economice, amenajarea teritoriului 
si urbanism, protectia mediului si turism, compusa din domnii consilieri : 

1. .......................... 

2. .......................... 

3. .......................... 

4. .......................... 

5. .......................... 

 

2. Comisia juridica si de disciplina, compusa di domnii consilieri: 
 

1. .......................... 

2. .......................... 

3. .......................... 
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3. Comisia pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, 
munca si protectie sociala, protectia copilului, tineret si sport, compusa 
din urmatorii consilieri: 

1. ............................ 

2. ............................ 

3. ............................ 

 

Art. 2.  Atributiile, sarcinile şi functionarea comisiilor de specialitate sunt cele 
stabilite prin lege si prevazute in Regulamentul de organizare şi funcţionarea 
Consiliului Local. 
 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei in 
termenul legal, persoanelor si institutiilor interesate si se publică pe site-ul entitatii. 
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HOTARAREA 

Nr. 67 din 13.11.2020 
 

privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate in cadrul Consiliul Local al comunei Dobreni şi aprobarea 
componenţei acestora  

 
 
       În temeiul prevederilor art. 124  privind Organizarea comisiilor de specialitate  
ale consiliului local din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
      Văzând prevederile cuprinse in Secţiunea a II-a din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Dobreni cu privire la 
organizarea şi funcţionarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2018, modificat si completat;     
        Avand in vedere Ordinului Prefectului Județului Neamt nr. 478/29.10.2020, 
privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local 
al comunei Dobreni, județul Neamt;  
    În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a)  și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
modificat și completat ;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Aprobă organizarea unui număr de 3 comisii de specialitate, după cum 
urmează:  

1 Comisia pentru agricultura, activitati economice, amenajarea teritoriului 
si urbanism, protectia mediului si turism, compusa din domnii consilieri : 

1. Irimia Gheorghe - presedinte 

2. Popescu Gheorghe - membru 

3. Vasiliu Constantin - membru 

4. Bucur Ionel Sebastian - membru 

5. Apintilioaei Maria – secretar  

2 Comisia juridica si de disciplina, compusa din domnii consilieri: 
 

1. Ariton Vasile - presedinte 

2. Chelmu Danut - membru 

3. Mironescu Constantin Codrin - secretar 
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3 Comisia pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, 
munca si protectie sociala, protectia copilului, tineret si sport, compusa 
din domnii consilieri: 

1. Vasiliu Stefan - presedinte 

2.  Nistor Constantin - membru 

3.  Nastasa Vasile - secretar 

Art. 2.  Atributiile, sarcinile şi functionarea comisiilor de specialitate sunt cele 
stabilite prin lege si prevazute in Regulamentul de organizare şi funcţionarea 
Consiliului Local. 
 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei in 
termenul legal, persoanelor si institutiilor interesate si se publică pe site-ul entitatii. 
 

 
  
 
      
      Presedinte de Sedinta         Secretar general 

           Ariton Vasile              Petrescu Sanda Daniela 
 
 

 

    

 

        Total consilieri locali in functie: 11, Prezenti: 11 -  Voturi : Pentru 11, Impotriva: 0,  Abtineri: 0 

 

 


