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H O T Ă R Â R E A NR. 3
din 16.11.2020
Privind: alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului

locala al comunei Valea Mărului
__________________________________________________________________
Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 2816/10.11.2020;
Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galati, întrunit în sedinta ordinară,
în data de 16.11.2020;
Având în vedere:
- Ordinul Prefectului judetului Galați nr.522/29.10.2020 prin care constata legal
constituit Consiliului local Valea Mărului;
- referat de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 2825/10.11.2020;
- raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,
înregistrat sub nr.
2826/10.11.2020;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1- 3 ;
În baza prevederilor:
- Prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al
comunei Valea Mărului,aprobat prin HCL nr.2/16.11.2020;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru
elaborarea actelor normative,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozițiilor art.124,art. 125, art. 126, art.139 alin. 1, art. 196, alin. 1 lit. a din
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se constituie un număr de trei comisii de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Valea Mărului şi anume:
I.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultura, urbanism, gospodarire comunala,
protectia mediului, servicii si control:
1. Sandu Panaite –
2. Chifan Nicoleta-Carmen -

3. Popa Alin-Alexandru 4. Ghinieș Maricel 5. Luca Liliana –
II. Comisia pentru invatamant, culte, sanatate și familie,cultura, muncă si protectie
sociala,activitati sportive si de agreement;
1. Iftimie Florentina 2. Lupu Ramona-Georgiana 3. Marin Gigel 4. Natu Ana-Maria5. Orlov Mihail III. Comisia pentru administrație publică, juridică, apararea ordinei și liniștei publice, a
drepturilor cetățenilor ;
1.Cuza Ionut –Cătălin2.Popa Ionel3.Apreutese IulianaArt.2. Atribuţiile, sarcinile şi funcţionarea comisiilor sunt cele stabilite de Consiliul local, prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal, prin grija secretarului comunei,
Primarului, Prefectului jud.Galaţi şi va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin publicarea pe
pagina de internet : www.primariavaleamarului.ro

Preşedinte de şedinţă,
Apreutese Iuliana

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Dumitrașcu Maranda

