
R O M Â N I A 
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

                                   
H O T Ă R Â R E

privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local
al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                         Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                         Având în vedere:
                         -propunerile făcute de grupurile de consilieri constituite conform legii;
                          În conformitate cu:
                          -prevederile art.54 alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                          -prevederile art.15 şi 17 din Regulamentul-cadru de organizare şi functionare a 
consiliilor locale aprobat prin O.G. nr.35/2002, modificată şi completată prin Legea nr.673/2002.
                          În temeiul art.45 alin.(1)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

                            Art.1.(1)  Se constituie comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
                                        1.Comisia pentru agricultura, activităţi economico-finaciare, protectia 
mediului şi turism;
                                        2.Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului si urbanism, muncă 
şi protecţie socială;
                                        3.Comisia pentru învăţamant, sanatate si familie, activităţi social-culturale, 
culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                              Art.2.(1) Se aprobă componenţa comisiilor de specialitate conform anexei nr.1 la 
prezenta hotărâre.
                                       (2) Comisiile de specialitate vor funcţiona pe toată perioada mandatului 
consiliului local.
Membrii comisiilor de specialitate vor fi desemnaţi în următoarea şedinţă a consiliului local.
                          Art.3. Atribuţiile şi modul de funcţionare al comisiilor de specialitate constituite 
potrivit art.1 vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului local al 
comunei Cocora. 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
             DRAGOSIN  AUREL

                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                            p.Secretarul comunei,
                                                                                                              Stanciu Constantin
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         ROMÂNIA                                                                                               ANEXA Nr.1     
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                       la Hotărârea nr.6/20.06.2012
CONSILIUL LOCAL COCORA

C O M P O N E N Ţ A
COMISIILOR  DE  SPECIALITATE  ALE  CONSILIULUI  LOCAL  COCORA

            1.Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, cu următoarea componenţă:

                 - GOGAN  PETRE                                   -  PSD  - preşedinte;
                 - BADEA  DUMITRU                              -  PSD  - secretar;
                 - TOADER  VASILE                                -  API   - membru;
                 - VLAD  DOREL                                       -  PSD  - membru;
                 - ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN - PSD  -  membru. 

            2.Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi 
protecţie socială, cu următoarea componenţă:

                  - DRAGOSIN  AUREL                           - PSD  -  preşedinte;
                  - CÎRJAN  SAVU                                     - PSD  - secretar;
                  - NECULA  VALENTIN                         - PSD  - membru;
                  - TOADER VASILE                                 - API    - membru;  
                  - ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN  - PSD  - membru.

             3.Comisia pentru învăţămant, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport, cu urmatoarea componenţă:

                  - DAVID  STANCIU MARIAN            - PNL   - preşedinte;
                  - CONSTANTIN  ION  VALERIU       - PNL  - secretar;
                  - BANCIU  RĂDEL-GEORGEL          - PSD   - membru;
                  - BADEA  DUMITRU                            - PSD   -  membru;
                  - VLAD  DOREL                                    - PSD   - membru.

 
                    PREŞEDINTE DE  SEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,
                          DRAGOSIN  AUREL                                         p.Secretarul  comunei,
                                                                                                           Stanciu Constantin


