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HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiilor de specialitate
pe domenii de activitate
Consiliul local al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţa de
constituire la data de 25 iunie 2016,
Având în vedere :
- propunerile formulate cu privire la constituirea a unui număr de 3 comisii de
specialitate pe domenii de activitate care să funcţioneze pe durata mandatului
consiliului local al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi;
- prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice
locale, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001– legea administraţiei publice
locale, modificată şi completată,
HOTARASTE:
Art.1 Consiliul local Ulmeni, judeţul Călăraşi constituie 3 comisii de
specialitate, ce vor funcţiona pe întreaga durată a mandatului, organizate pe
următoarele domenii de activitate :
1.Comisia juridică şi de disciplină;
2.Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
3.Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte,
muncă şi protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport.
Art.2 Componenţa comisiilor de specialitate este cea prevăzută în tabelul
anexă ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei celor interesaţi.
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Anexa la Hotararea nr.23/25.06.2016

TABEL NOMINAL
privind componenţa Comisiilor de specialitate ale
Consiliului local Ulmeni
1.Comisia Juridica si de disciplina
Panciu Constantin - Presedinte
Danulet Marius - Secretar
Dragnoi Petre
Moldoveanu Marian
Paraschiv Marian

2. Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism;
Catana Ion - Presedinte
Cristea Ionel Iulian- Secretar
Penu Valeriu Marian
Penu Marin
Florea Ion
3.Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport
Gama Marian - Presedinte
Anton Niculae - Secretar
Cotea Florian
Mircea Iulian Mugurel
Petre Viorel

