MUNICIPIUL DRĂGĂŞAN I
–CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR.80
Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al Municipiului Drăgășani
Consiliul Local al
municipiului
Drăgăşani, întrunit în şedinta
extraordinară din data de 08.12.2020, la care participă un număr de 18
consilieri, din totalul de 19 consilieri în funcţie;
Văzând că, prin votul majorităţii, d-l consilier Spiridon Marian, a fost ales
preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere referatul de aprobare prezentat de Primarul
Municipiului Drăgăşani, înregistrat sub nr.30242/03.12.2020 şi raportul de
specialitate al Compartimentului juridic înregistrat sub nr.30243/03.12.2020,
prin care se propune ;
Având în vedere avizul de legalitate dat proiectului de hotărâre de
secretarul general al localității, înregistrat sub nr. 30244/03.12.2020
În baza prevederilor art.124-126 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.a) art.139 alin.(1) coroborat cu art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, cu un număr de 18 voturi “pentru”,
adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă organizarea următoarelor comisii de specialitate ale
Consiliului Local al Municipiului Drăgășani:
I. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și
liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;
II. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, bugetfinanțe, administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură,
gospodărire comunală, servicii și comerț;
III. Comisia pentru învațământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială,
activități sportive și de agrement;
IV. Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și
de arhitectură .

Art.2. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea
ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor va avea următoarea
componență:
- Bolocan Mihail (PSD);
- Căpraru Ilie (PNL);
- Condoiu Florentina (PSD);
- Greere Constantin (PNL);
- Ionică Mihai-Baby (PMP);
- Nedelcu Ștefan (PER);
- Parpală Dumitru (PSD);
- Postolache Monica-Cristiana (USR PLUS);
- Spiridon Marian (PNL).
Art.3. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, bugetfinanțe, administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură,
gospodărire comunală, servicii și comerț va avea următoarea componență:
- Bărbulescu Ramona-Mihaela (PNL);
- Condoiu Florentina (PSD);
- Greere Constantin (PSD);
- Parpală Dumitru (PSD);
- Poroșanu Mircea (PSD);
- Postolache Monica-Cristiana (USR PLUS);
- Spiridon Marian (PNL);
- Stoica Costinel (PMP);
- Șoarece Gheorghe (PER);
- Teofilescu Ady-Minodora (PSD);
- Zăuleț Adrian (PNL).
Art.4. Comisia pentru învațământ, culte, sănătate, cultură, protecție
socială, activități sportive și de agrement va avea următoarea componență:
- Bărbulescu Ramona-Mihaela (PNL);
- Bolocan Mihail (PSD);
- Bozgă Florentina (PNL);
- Căpraru Ilie (PNL);
- Dumitru Dobre (PSD);
- Nedelcu Ștefan (PER);
- Stănescu Maria-Cristina (PSD);
- Stoica Costinel (PMP);
- Roșca Marian (USR PLUS) .
Art.5. Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice și de arhitectură va avea următoarea componență:
- Bozgă Florentina (PNL);
- Dumitru Dobre (PSD);
- Ionică Mihai-Baby (PMP);

- Poroșanu Mircea (PSD);
- Roșca Marian (USR PLUS);
- Stănescu Maria-Cristina (PSD);
- Șoarece Gheorghe (PER);
- Teofilescu Ady-Minodora(PSD);
- Zăuleț Adrian (PNL).

Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului general,
Primarului Municipiului Drăgășani, Instituţiei Prefectului – Județul Vâlcea şi se
va aduce la cunoştinţă publică prin afişare și prin publicare pe site-ul Primăriei
Municipiului Drăgășani.
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