ROMANIA
JUDETUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL
ORAŞ BUZIAŞ
HOTĂRÂREA NR. 7
DIN 29.07.2016
Privind stabilirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul
Consiliului local Buziaş

Consiliul local al oraşului Buziaş, Judeţ Timiş ;



Având în vedere referatul întocmit de secretar oraş Buziaş – Vlada Cristina,
înregistrat cu nr. 10890/2016;



În temeiul art. 15 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului

-

cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;


În conformitate cu prevederile art. 54 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;



În baza prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se stabilesc comisiile de specialitate pe domenii de activitate din cadrul
Consiliului local Buziaş, după cum urmează :
A.- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
impozite şi taxe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ şi
agricultură , având următoarea componenţă :
1.- OTESCU IOAN VALENTIN
2.- HUDREA IOAN DOREL - comisia de bază
3.- BAIAȘ ȘTEFAN
4.- LAZĂR IOAN COSMIN
5.- ALDAN FLORIAN PETRU
B.- Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului
, realizarea lucrărilor publice , protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice

de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor istorice de arhitectură, a parcurilor şi
rezervaţiilor naturale, având următoarea componenţă :
1.- CÎNDEA CRISTIAN VASILE - comisia de bază
2.- MOLOMFĂLEAN IOAN
3.- SPĂTARU CONSTANTIN
4.- ALDAN FLORIAN PETRU - comisia de bază
5.- VASII IONIȚĂ
C.- Comisia pentru învăţământ , sănătate, familie, muncă, protecţie şi asistenţă
socială, protecţie copii, juridică şi de disciplină, având următoarea componenţă :
1.- LOZER LIDIA
2.- DRĂGAN IOAN
3.- TUDUCE CRISTIAN DAN - comisia de bază
4.- SAVU IULIA DANIELA
5.- DORDEA IOAN
D. Comisia pentru turism, cultură, culte , tineret şi sport, având următoarea
componenţă :
1.- KANTON IOSIF
2.- CÎNDEA CRISTIAN VASILE
3.- TUDUCE CRISTIAN DAN
4.- LAZĂR IOAN COSMIN - comisia de bază
5.- HUDREA IOAN DOREL
Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica :
-

Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;

-

Primarului oraşului Buziaş;

-

Serviciului administraţie publică locală din cadrul Primăriei Oraş Buziaş ;

-

Serviciului contabilitate, buget, impozite, taxe, resurse umane din cadrul Primăriei
Oraş Buziaş ;

-

Serviciului investiţii, urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului din cadrul
Primăriei Oraş Buziaş;

-

Tuturor cetăţenilor, prin afişare, şi postare pe site-ul instituţiei.

PREŞEDINTE

DE SEDINŢĂ ,

CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ

OTESCU IOAN VALENTIN

SECRETAR
VLADA CRISTINA

