JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR . 127/2016
Privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive a Primarului municipiului Vulcan, înregistrată sub
nr. 130/8612/22.11.2016 prin care se propune modificarea componenţei comisiei de specialitate
„Activităţi economico-financiare şi agricultură” constituită prin Hotărârea Consiliului Local Vulcan
nr. 72/2016,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 138/8613/2016, raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 125/8614/2016, precum
şi avizul comisiei de specialitate „Juridică şi de Disciplină ”, înregistrat sub nr. 167/8615/2016, de pe
lângă Consiliul local;
Văzând Hotărârea nr. 113/2016 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier
local al d-nei Boțoroga Daniela și Hotărârea nr. 113/2016 prin care se ia act de încetarea de drept a
mandatului de consilier local al d-nei Sîrbu Daniela Carmen ;
Ţinând seama de faptul că locul de consilier rămas vacant ca urmare a încetării mandatului dnei Boțoroga Daniela, a fost ocupat de către d-na Bărbiță Eugenia , al cărui mandat a fost validat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.125/2016 și locul de consilier rămas vacant ca urmare a încetării
mandatului d-nei Sîrbu Daniela Carmen, a fost ocupat de către dl. Mârza Radu Florin al cărui mandat a
fost validat prin Hotărârea Consiliului Local nr.126/2016 ;
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Anexa la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 54 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se aprobă modificarea componenţei comisiei de specialitate „Activităţi economicofinanciare şi agricultură”, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Vulcan nr. 72/2016 , prin
înlocuirea d-nei Boțoroga Daniela cu d-l Govor Vasile Florin
ART. 2 Se aprobă modificarea componenţei comisiei de specialitate „Juridică şi de disciplină”,
constituită prin Hotărârea Consiliului Local Vulcan nr. 72/2016 , prin înlocuirea d-nei Sîrbu Daniela
Carmen cu d-l Mârza Radu Florin.
ART.3 Se aprobă modificarea componenţei comisiei de specialitate „Activităţi social-culturale,
culte, tineret şi sport”, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Vulcan nr. 72/2016 , prin înlocuirea
d-lui Govor Vasile Florin cu d-na consilier Bărbiță Eugenia .
ART.4 Componenţa comisiilor de specialitate , după efectuarea modificărilor prevăzute la art. 1 ,
art. 2 și art. 3 este cea prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.6 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, membrilor
comisiei şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 29.11.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Şchiopu Ioan Dorel

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Membrii comisiilor de specialitate , au fost aleşi prin vot secret, rezultatul votului fiind:
- dl. consilier Govor Florin cu 14 voturi „pentru”.
- dna. consilier Bărbiță Eugenia cu 15 voturi „pentru”.
- dl. consilier Mârza Radu Florin cu 18 voturi „pentru”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în întregime , prin vot liber exprimat,
fiind exprimate 17 voturi „pentru” și 2 voturi „ împotrivă”

Anexa
La H.C.L
nr. 127/2016
COMPONENŢA
Comisiilor de specialitate
I. Comisia de specialitate : Activităţi economico-financiare şi agricultură.
1. Lung Cornel - Nelucu
-PSD
2. Băncilă Dorina
-PSD
3. Merişanu Cristian Ion
-PSD
4. Govor Vasile Florin
-INDEPENDENT
5. Tilea Ion
-AHD
II. Comisia de specialitate : Învăţământ , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
protecţie copii.
1.Băncilă Dorina
-PSD
2.Bădău Adrian-Bogdan
-PSD
3.Andraş Emil -Sergiu
-PSD
4.Izsak Cristina-Ştefania
-ALDE
5.Stoica Angela
- AHD
III. Comisia de specialitate : Juridică şi de disciplină.
1.Bălţatu George
-PSD
2. Barbu Pompiliu
-PSD
3. Bădău Adrian-Bogdan
-PSD
4. Mihai Costel
-PNL
5.Mârza Radu Florin
-AHD
IV. Comisia de specialitate : Amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi
turism.
1.Petculescu Petre-Dan
-PSD
2.Lung Cornel -Nelucu
-PSD
3.Pop Vasile
-PSD
4.Anghel Dănuţ
-PNL
5.Izsak Cristina-Ştefania
-ALDE
V. Comisia de specialitate : Activităţi social-culturale, culte, tineret şi sport.
1. Barbu Pompiliu
-PSD
2. Şchiopu Ioan Dorel
-PSD
3. Pop Vasile
-PSD
4. Dragu Constantin Petrică
-ALDE
5. Bărbiță Eugenia
-PNL

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Şchiopu Ioan Dorel

VULCAN, 29.11.2016

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

