ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
-

Consiliul local -

PROIECT DE HOTARARE
privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Sfantu
Gheorghe , judet Ialomita
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe,judet Ialomita intrunit in sedinta
extraordinara in data de 17.11.2020
Avand in vedere:
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Sfantu Gheorghe ,inregistrat sub
nr. ............./..........................;
-Raportul secretarului genral al comunei,inregistrat sub nr.........../.....................;
- Ordinului Prefectului nr. ...... din .......... privind constatarea ca legal constituit a
Consiliului Local al comunei Sfantu Gheorghe,judetul Ialomita,
-Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru
elaborarea actelor normative,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile 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;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE, JUDET IALOMITA
HOTARASTE
Art.1. Se constituie un număr de trei comisii de specialitate ale Consiliului
Local al comunei Sfantu Gheorghe , după cum urmează:
I. Comisia de agricultură, amenajarea teritoriului si urbanism, protectie mediu
și turism , constituita din 5 membri si anume:
1. - președinte
2. - secretar
3. - membru

4. - membru
5. - membru
II. Comisia pentru activităţi socio-culturale, culte, învățământ, sănătate,
familie, muncă, şi protecţie socială, tineret si sport , constituita din 3
membri și anume :
1. - președinte
2. - secretar
3. - membru
III. Comisia pentru activitati economico- financiare ,juridică şi de
disciplină, validare , constituita din 5 membri și anume :
1. - președinte
2. - secretar
3. - membru
Art.2. Atribuţiile, sarcinile şi funcţionarea comisiilor sunt cele stabilite de
Consiliul local, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare si prin Codul
Administrativ.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică in termenul legal ,Primarului comunei
Sfântu Gheorghe, Instituţiei Prefectului Judeţul Ialomița si se face publică prin
afisare pe site-ul instituției.

INIȚIATOR,
Primar- Teculescu Petru - Mădălin

