HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului și componenței comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-prevederile art.54 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
-prevederile art. 15 din Anexa nr.1 la O.G. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale , cu modificările şi completările
ulterioare
In temeiul art.45, alin.1,art.115 , alin.1 , lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare
HOTARAŞTE

Art. 1.Se alege pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local al comunei Daia ,
un număr de 4 comisii de specialitate , pe principalele domenii de activitate, după cum
urmează :

I.Comisia economică, dezvoltare regională și integrare europeană formată din 5
membrii , după cum urmează :
1. Ghidănac Fănel , președinte
2.Zlotea Ilie ,secretar
3. Mihai Petre , membru
4. Ivan Petre , membru
5.Buzică Mihai , membru
II. Comisia pentru învățământ , sănătate,cultură , protecție socială, formată din 3
membri , după cum urmează :
1. Tudorache Marin , președinte
2.Răbîncă Ionuț Lucian , secretar
3. Dragomir Marius , membru

III. Comisia pentru amenajarea teritoriului , urbanism , investiții formată din 3 membri
, după cum urmează :
1. Buzică Mihai , președinte
2.Tănase Ionel , secretar
3. Moroacă Ionel , membru
IV . Comisia juridică și apărarea ordinii publice, formată din 3 membri , după cum
urmează
1.Zlotea Ilie ,președinte
2.Mihai Petre , secretar
3. Barbu Vasile Mihail , membru
-2Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul
comunei Daia , care va comunica prezenta persoanei în cauză , Instituției Prefectului Județul Giurgiu și o va face publică , prin afișare .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BARBU VASILE MIHAIL

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,
NICULINA CHIRAN
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai

ConsiliuluiLocal al comunai Daia

