ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ULMU

HOTĂRÂREA Nr. 33 .
din 2 noiembrie 2020
Privind: alegerea comisiilor Consiliului Local Ulmu pe domenii de specialitate

Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila întrunit în şedinţă
ordinara la data de 2 noiembrie 2020;
Având în vedere Ordinul Prefectului Braila nr. 445 din 23 octombrie 2020 privind
constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului Local Ulmju din judetul
Braila, ales in urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020;
In temeiul art. 124, art. 129, alin 2, lit. (a), alin 3, lit. (a), art. 139, alin 1, precum si
ale art. 196, lit. (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aleg comisiile pe domenii de specialitate în următoarea componenţă:
a) Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului, servicii şi control.
1. TURTOI MIHAIL
- preşedinte;
2. POTERASU MIHAITA ADRIAN - secretar;
3. ICONARU MARIAN
- membru;
4. PUTERE GHEORGHE
- membru ;
5. PARASCHIV DINU
- membru;
b) Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi
sportive şi de agrement:
1. CHIRCU DANIEL
- preşedinte;
2. NICOLAE VALERICA
- secretar;
3. MITACHJE IULIAN
- membru;
c) Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor:
1. ANGHEL GHEORGHE
- preşedinte;
2. CONDRUZ RADUCU
- secretar;
3. CHIRITOI NELU
- membru;
4. GHEORGHE GIGI
- membru;
5. TURTOI VALERICA
- membru;
Art. 2 – Comisiile alese îşi stabilesc prin regulament atribuţiile, sarcinile şi modul de
funcţionare.
Art. 3 – Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in
conditiile legii, prin grija secretarului general al Comunei Ulmu.
PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL

BEJGU DANIEL,
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 2 noiembrie 2020, cu un numar de____voturi
„pentru”, ____ „abtineri”, ____ „voturi impotriva”, din numarul total de 13 consilieri in functie si ____
consilieri prezenti la sedinta, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie.

