
 

 

                                                                                                                 

ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

                                                                                                                                

                                                                                                                      

HOTĂRÂRE 

cu privire la completarea comisiilor de specialitate nr. I şi II ale Consiliului local al comunei Daia, 

judeţul Giurgiu 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă extraordinară, 

 

 Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia înregistrată cu nr. 4215/22.06.2018; 

-raportul secretarului comunei Daia înregistrat cu nr. 4216/22.06.2018; 

-H.C.L. nr. 7/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local 

al comunei Daia, judeţul Giurgiu, modificat şi completat prin HCL nr. 73/20.12.2017; 

-prevederile art. 17-18 din O.G. nr. 35/2002, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

-prevederile art.54 alin. (3)-(6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1  Se aprobă completarea componenţei comisiilor de specialitate I şi II stabilite prin  H.C.L. nr. 

7/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei 

Daia, judeţul Giurgiu, modificată şi completată prin HCL nr.73/20.12.2017, după cum urmează:  

I. Comisia economică, dezvoltare regională și integrare europeană se completează cu 2 membri, şi 

anume:  

1. Mihai Petre 

2. Stanciu Costică. 

II. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială se completează cu dl consilier 

Tănase Ionel, care va avea şi funcţia de preşedinte al comisiei. 

 Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 7/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a consiliului local al comunei Daia, judeţul Giurgiu, modificată şi completată prin 

HCL nr.73/20.12.2017, rămân neschimbate. 

 Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija 

secretarului.   

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                           Contrasemnează, 

 Buzică Mihai                                                                                      SECRETAR, 

                                                                                                                     Brebenel Aurelia 
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