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HOTĂRÂRE 

cu privire la constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 

Bughea de Jos 

 
Consiliul Local al comunei Bughea de Jos întrunit în ședință extraordinară în data de 10 

decembrie 2020; 
 

Având în vedere : 

Procesul verbal al ședinței de constituire al Consiliului Local al comunei Bughea de Jos înregistrat 

sub numărul 6417 din 19.11.2020, precum și prevederile art. 150 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adminsitrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinul Instituției Prefectului, Județul Argeș nr.585 din 20 noiembrie 2020 cu privire la 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local a1 comunei Bughea de Jos 

Referatul de aprobare nr. 6611 din 03.12.2020 al comunei Bughea de Jos cu privire la constituirea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bughea de Jos; 

Raportul de specialitate nr. 6612 din 03.12.2020 al secretarului general al comunei Bughea de Jos, 

prin care se propune constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bughea 

de Jos; 

Prevederile art. 124 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgenta“ a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

       Art.1.  Se stabilesc domeniile de activitate în care se vor organiza comisiile de specialitate astfel : 

1. Agricultură; 

2. Activități economico-financiare; 

3. Activități social-culturale, culte; 

4. Învățământ, sănătate și activități sportive; 

5. Amenajarea teritoriului și urbanism; 

6. Muncă, familie și protectie socială; 

7. Protecție mediu și turism; 

8. Juridică și de disciplină; 

9. Administrarea serviciilor publice furnizate. 

 
        Art. 2.  Se aprobă constituirea unui număr de 3 comisii de specialitate ale consiliului local. 

        Art. 3.   Se stabilește denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bughea de Jos 
astfel : 

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget – finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi 

comerţ 5 membri; 

2. Comisia pentru învăţământ, săntate, cultură, protecţie socială, activitate sportivă şi de agrement 4 

membri; 

3. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, urbanism şi amenajarea teritoriului, apărarea 

ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor 4 membri; 

      Art. 4.  Componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al comunei Bughea de Jos 

se stabilește astfel : 

 

 

http://www.primariabugheadejos.ro/
mailto:primariabugheadejos@yahoo.com


1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii 
şi comerţ: 

Vlădescu Ion 

Oancea Adi Antonel 

Oancea Bogdan 

Poștoacă Ionuț Valentin 

Trandafir Carmen Cristiana 
 
   2. Comisia pentru învăţământ, săntate, cultură, protecţie socială, activitate sportivă şi de agrement: 

 

Toader Maria 

Enache Victor Mihai 

Sandu Georgian 

Pîslaru Ion 

 

 

 

   3.  Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, urbanism şi amenajarea teritoriului, apărarea 

ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor 

 

Popa George Marius 

Gavrilescu Marcel 

Coman Bogdan Ionuț 

Pîslaru Petre 

 

      Art.5.   Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare și va fi comunicată în termenul legal 

Instituției Prefectului – Județul Aregeș și Primarului Comunei Bughea de Jos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Preşedinte de şedinţă ,                                                                             Contrasemnează pentru legalitate 

                     Consilier local,                                                                                                       Secretar general,  

         Ion Vladescu                                          Bianca  State-Golumbeanu 
                                      
            
 
 
    Nr.52/ 10 decembrie 2020 

 
 
 
 

Total consilieri 13 din care 13 prezenți, 13 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abtineri. 
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