
ROMANIA
COMISIIE DE SPECIALITATE DIN CADRUL

CONSILruLUI LOCAL FCOURI

f"i,H:""iLi;
privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale CONSILIULUI LOCAL

CONSILIUL LOCAL AL COMUII-EI FOCURI' legal constituit, intrunit la
lucrdrile gedin{ei ordinare din data de 23 noiembrie 2020.

Avind in vedere:

- Referatul de aprobare al Primamlui, inregistrat sub nr.4076 din 18.ll.2AZ0 si Raportul
compartimentului de resoft, inregistrat sub nr.4075 din l8.1l.z}21,prin care solicit consiliului sd
formulze propuneri cu privire la constituirea unui numar de trei comisii de specialitate pe
domenii de activitate care sd functioneze pe durata .mandatului consiliului local al comunei
Focuri,judetul Iasi;

- Tinand cont de incheierile civile nr.32/15.10.2020; 46/12.ll.202} pronuntate de
Judecatoria H6rl6u privind validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliutui Local
al comunei Focurijudetul lagi;

Ydz1nd Ordinului Prefectului nr.35512020, a procesului verbal nr.3764 din 26.10.2A20
si nt.4142 din 23.11.2A2A privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei
Focuri,judetul [a;i;

- Hcrtararea Consiliului Local Focuri nr.33 din 30.A6.2020 privind aprobarea actualizarii
Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al iomunei Focurijudetul Iagi;

AViZUI COMiSiEi JURIDICE $I DE DISCPLINA, AMENAJAREA
TERITORIULU $I URBANISM prin care avizeazd, favorabil proiectul de hotdrdre;

- In temeiul prevederilor art.125, art.l26, alin.l si art.196, din Ordonan{a de Urgen!6 a
Guvenului nt.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioie;'

comunei Focuri si anume:
numir de trei comisii de specialitate ale consiliurui Locar alArt.l. Se constituie un

Numele;i prenumele Functia in cadrul comisiei



compusa

Nr.
Crt.

Numele Ei prenumele Functia in cadrul comisiei

I ffi Presedinte

2. ic +i tr4 /4 *Lt+ Secretar

ti u07E T*t+rcA Membru
AT. Atts/ tlal /B*&ntu/'L Membru

5. W Membru

SI URBANISM. comPusd din:

Nr.
Crt.

Numele qi prenumele Functia in cadrul comisiei

I y/rfcD\/et /,4siL€ Presedinte

2.. zor*Vt'rt ioYeL Secretar

3. TFrf^,i e Aur4iTFU Membru

4. RTPvnt/nillru t/As;LE Membru

5. ffiPt/ eeft1D4PDU Membru

Art.z. Atribuliile ;i f-unctionarea comisiilor sunt cele stabilite

regulamentul de organizare si funcfionare.
'Art.3. Prczenta hotdrdre se aduce la cunogtinJd public[ qi

secretarului general al comunei in tennenul legal, Institu{iei Prefectului

nominalizate din cadrul fiecdrei comisii.

de Consiliul

se comunicd
Judepl la;i.

Local, prin

prin grija
persoanelor

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general,
Grddinaru Elena

/t

a

Adoptatd cu un numdr de


