
ROMAMA
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COMUNA MAGURA
CONS]LIUL LOCAL

privind modificarea si completarea HCL nr. 36 /26.06.2072, privind stabilirea
si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Loca-l al comunei
Mdgura

Consiliul Local al comunei Migura, judelul Buzdu:
AvAnd in vedere prevederile Ordonanlei Guvernului nr. 35/2002, privind

aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funclionare a consiliilor
loca.le, modificata si completata prin Legea nr. 673 /2OO2;

Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 393/2OO4, privind Statutul alegilor
locali, modilicata si completata;

Avdnd in vedere prevederile Legii 24/2OOO, privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;

AvAnd in vedere prevederile art. 36 a.lin. (3) lit. a) si ale art. 54 din Legea
nr.2l5/2OOl, privind administralia publica locala, republicatd, cu modificdrile
si compleLArile ulLerjoare;

AvAnd in vedere expunerea de motive inregistrate sub nr. 118/20
octombrie 2015, intocmita de primarul comunei Megura, in calitate de iniliator
a-1 proiectului de hotarare;

Av6nd in vedere proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 119/20
octombrie 2015, intocmit de primarul comunei Mdgura, in calitate de iniliator
al proiectului de hotarare;

Av6ld in vedere referatul compartimentului juridic, inregistrat sub nr.
119 /20 octomblie 2015;

Avfurd in vedere Hotdrdrea Consiliului Loca-l al comunei Mdgura nr.
46119 octombie 2015, prin care se ia act de demisia consilierului local Ilie
Gabriel si vacantarea mandatului de consilier local;

Av6nd in vedere Hotdrerea Consiliului Local a-l comunei M6gura nr.
46 / 19 octombie 2015, privind validarea mandatului de consilier local in
cadrul Consiliului Local a,l comunei Mdgura, aI doamnei Petcu Draguta-Elena;

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 275/2OO7, privind administralia
publica locala, republicata, cu modificdrile si completdrile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.I.Se modifici si se completeazA articolul I din Hotararea Consiliului
Local aI comunei Mdgura nr.36126.06.2012, privind stabilirea si organizarea
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local a1 comunei Mdgura,
dupd cum urmeazd :

"Art.1.Se stabilesc si organizeazd, un numdr de 3 (trei) comisii de
specialitate ale Consiliului Local Mdgura, judelul Buzdu, dupd cum urmeazd:



l.Comisia pentru activite$ economico-financiare, agricultura,
administrarea domeniului public si privat al comunei, de munca si de protectie
socia,la formata din 5 mqnbri, dupd cum urmeazd:

l.Diaconu Marcel, pregedinte,
2.Podoreanu Victor-Jan. secretar.
3.Cojocaru Dan-Gabrie1, membru,
4.Mirea Florin-Petri$or, Ynembru,
S.Matei lonut-Valentin, membru.
2.Comisia juridica, apdrarea ordinii publice, de disciplina, pentru

invd!5.mA'nt, sSn5tate si familie, proteclie copii, tineret si sport, activitdli social-
cultura-le si culte, formata din 3 membri, dupd orm urmeazd:

1 .Mihalcea Gabriel, presedinte,
2.Rotaru Mihaela-Pompilia, secretai,
3.Petcu Draguta-Elena, membru.
3.Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, proteclia mediului si

tur-ism formata din 3 membri, dup5. cum urrneaA:
l.Mirea Bogdan, pregedinte,
2.Yaittu Daniel, secretar,
3.Dogaru Gheorghe, membrrr.
Art.II. Restul articolelor din Hotararea Consiliului Local a.1 municipiului

Megura r:r. 36/26.06.2012, privind stabilirea si organizarea comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mdgura, raman in vigoare.

Art.II.Prezenta hotarare se va comunica Instituliei Prefectului Judelului
Buzdu, in vederea exerciterii controlului de legalitate, Primarului comunei
Mdgura si, prin grija Secretarului comunei Mdgrra va fi adusa la cunostinla
pubiica. Aceasta hotdrALre a fost adoptata de citre Consiliul Local al comunei
Megura in qedinla ordinara din l^{ noiembrie 2015, cu respectarea
prevederilor art.4:5, alin. (1) din Legea nr.275I2OOI a administraliei pubLice
locale, cq modificdrile 9i completdrile ulterioa-re, cu un nr. de jL voturi din nr.
total de \j consilieri 1oca1i prezen$s,l-l1 consilieri 1oca1i in funclie.

Preqedinte de qedinld,
Consilier Mih4lK cabriel
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Contrasemnezd,
Secretar comund.
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