ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –
H O T Ă R Â R E A NR. 68
privind modificarea și completarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Poarta Albă, Comisia nr. 2 pentru Activități social-culturale, culte, Învățământ,
sănătate și familie, Muncă și protecție socială, Protecție copii și Comisia nr. 3 Juridică și de
disciplină și de Validare
Consiliul local al comunei Poarta Albă în şedinţa sa extraordinară din data de 21.08.2015;
Având în vedere expunerea de motive a d-lui primar Delicoti Vasile în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre, raportul secretarului comunei Poarta Albă.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 22.06.2012 privind constituirea
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, prevederile Hotărârii Consiliului
Local nr. 139 din 28.12.2012 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Romaneț
Costică, a doamnei Meca Alina, domnului Pricop Sandu și al domnului Sandu Nicolae;
Ținând cont că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 31.07.2015, s-a luat act de
încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Poarta
Albă al domnului Romaneț Costică înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare
a lipsei nemotivate de la mai mult de trei ședințe ordinare consecutive ale consiliului local;
În conformitate cu prevederile O.G 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.
393/2004, privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 54, alin. (1) și (6) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se modifică și se completează comisiile de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Poarta Albă, Comisia nr. 2 pentru Activități social-culturale, culte, Învățământ,
sănătate și familie, Muncă și protecție socială, Protecție copii și Comisia nr. 3 Juridică și de
disciplină și de Validare, după cum urmează :
Comisia nr. 2 pentru Activităţi social – culturale, culte, Învăţământ, sănătate şi familie,
Muncă şi protecţie socială, Protecţie copii :
1. ŢIGMEANU FLORENTINA - PDL ;
2. STAVIAN TIBERIU - PDL;
3. CIUCĂ VALENTIN - PDL;
4. BELCEA VALERICĂ – PNL ;
5. SANDU NICOLAE – PSD.
Comisia nr. 3 Juridică şi de disciplină şi de Validare :
1. GIGEA MILICĂ - PDL;
2. VIŞAN ION - PDL;
3. MECA ALINA - PSD.
Art. 2 – Componența Comisiei nr. 1 pentru Agricultură, Activităţi economico – financiare,
Amenajarea teritoriului şi urbanism, Protecţia mediului şi turism, rămâne neschimbată :
1. FARCAŞ DANIEL-IONUŢ - PDL ;
2. RAICIU VASILE - PDL;

3. MIHAI MARIAN - PDL ;
4. PIŢURU FLORENTIN - PDL;
5. VASILE NICU - PDL.
Art. 3 – Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 22.06.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr.
139 din 28.12.2012, se modifică în mod corespunzător ;
Art. 4 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor
interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.
Art. 5 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă, 0 abțineri din totalul de 9 voturi exprimate .
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