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H O T Ă R Â R E A Nr. 56/23.11.2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate a Consiliului Local Seimeni, 
județul Constanța 

 

Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă 
extraordinară din data de 23.11.2020, având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr. 5157/03.11.2020  a 
primarului comunei Seimeni, în calitatea sa de iniţiator; 

- raportul de specialitate întocmit de către secretarul general delegat nr.  
5158/03.11.2020;  

Luând în considerare prevederile art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările ulterioare;  
  În baza prevederilor art. 17, art. 18 și art. 19 din Regulamentul de Organizare 
și Funcționare al Consiliului Local al comunei Seimeni, aprobat prin HCL nr. 106 
din 25.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Local al Comunei Seimeni; 

Ţinând seama de prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările  şi 
completările ulterioare ; 

În temeiul prevederile art. 139, alin. (1) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

HOTARASTE : 
 

Art.1. – Se aprobă constituirea unui nr. de 4 (patru) comisii de specialitate 
a consiliului local al comunei Seimeni, pe principalele domenii de activitate, 
după cum urmează: 

 Comisia nr.1: Comisia pentru probleme de invatamant, sanatate si 
familie, cultura, protectie sociala, sport si agrement, compusă din 3 membri, 

Componenţa comisiei  este următoarea : 
Președinte: 1. NONE IONICA 
Membru: 2. BUZOIANU GHEORGHE 
Secretar: 3. ILIE ELENA RAMONA 
 
Comisia nr. 2 : Comisia pentru probleme de administratie publica 

locala, juridic, apararea ordinii si linistii publice, asigurarea drepturilor 
cetatenilor, compusă din 3 membri, 

Componenţa comisiei este următoarea : 
Președinte: 1. CHIRESCU DUMITRU  



Membru: 2. GHEORGHE VASILE 
Secretar: 3. SOARE MARIAN 
 
Comisia nr. 3: Comisia pentru urbanism si amenajarea teritoriului, 

administrarea domeniului public si privat, gospodaria comunala, protectia 
mediului, compusă din 3 membri, 

Componenţa comisiei este următoarea : 
Președinte: 1. GHERLAN VALENTIN ALEXANDRU 
Membru: 2. TUDOR GHEORGHE 
Secretar: 3. GÂDEA MARIUS IULIAN 
 
Comisia nr.4: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-

sociala, buget-finante, servicii, comert si agricultura, compusă din 3 membri, 
Componenţa comisiei este următoarea : 
Președinte: 1. IORDACHE MARIAN 
Membru: 2. CHIRILĂ FLORIN 
Secretar: 3. GHEORGHE VASILE 
 

Art.2.-Funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. 

Art.3.- Hotărârea va fi comunicată persoanelor, compartimentelor şi instituţiilor 
interesate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11  voturi “pentru”,  voturi“ împotrivă” 0, 
abţineri  0 ,  din numărul de 11 consilieri prezenţi, din totalul de  11 consilieri în funcţie.  
 
 
 
           Presedinte de sedinta,                                                 Contrasemneaza pentru legalitate, 
       NONE IONICA                                                         Secretar general delegat,  
                                                                                                           Ciorbaru Maria Isabela                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                     


