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 H O T A R A R E 

 
 

privind stabilirea numărului și membrilor comisiilor de specialitate 

pe domenii de activitate ale Consiliului local  Nuci, judeţul Ilfov, 

pentru mandatul 2020 – 2024 

 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI 

 

 - Având în vedere: temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 a) art.15 alin.(2),art.120 alin.(1) și art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția 

României, republicată; 

  -  art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

-  art.7 alin.(2) din Codul civil al României,adoptat prin Legea nr.287/2009, 

republicat,cu modificările și completările ulterioare; 

-  art. 124,art.125,art.126 și art.141 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

- Luând act de: 

            a) proiectul de Hotărâre  privind stabilirea numărului și membrilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local  Nuci, 

judeţul Ilfov, pentru mandatul 2020-2024, însoțit de:  

    b) referatul de aprobare al primarului comunei Nuci, în calitatea sa de 

inițiator;  

   c) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nuci ;  

            d) prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.  34  din  23.10.2020  privind 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local  al 

comunei Nuci, județul Ilfov,     



- În temeiul dispozitiilor art.196, alin.1, lit.a), art.197, art.198, alin.1, alin. 2 

și art. 243 alin.1 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare: 

 

 

 

 

          H O T A R A S T E 

 

 
 

 

 Art.1 - (1) Consiliul local al comunei Nuci îşi organizează un număr de 

trei comisii de specialitate, pe următoarele domenii de activitate : 

 -  activitati economico- financiare , buget finante, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, agricultura si gospodarire 

comunala, servicii de comert  

 - invatamant, sanatate si familie, cultura, culte, protectie sociala, 

copii , tineret si sport 

 - administratie publica locala, juridica si de disciplina, amenajarea 

teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism 

(2) Numărul locurilor care revine fiecărui partid se va face cu respectarea 

prevederilor art. 124, alin.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv  

proporţional cu numărul de mandate obţinut în urma alegerilor locale din 27.09.2020: 

           Comisia 1 are 5 membri         

           Comisia 2 are 3 membri     

           Comisia 3 are 3 membri. 

Art.2-  (1) Comisia de activitati economico- financiare , buget - finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura si gospodarire 

comunala, servicii de comert, pentru mandatul 2020 - 2024, are următoarea 

componență : 

Dl. Petcu Vasile 



Dl Serpescu Fanel 

Dl. Radu Gheorghe 

Dl. Ileana Constantin 

Dl. Ionita Aurelian 

(2) Comisia de invatamant, sanatate si familie, cultura, culte, protectie 

sociala, copii , tineret si sport, pentru mandatul 2020 - 2024, are următoarea 

componență: 

- Dl Nae Stefan 

- Dl. Nica George Florin 

- Dl. Manea Nicolae Doru 

 (3) Comisia de administratie publica locala, juridica si de disciplina, 

amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism pentru mandatul 

2020-2024, are următoarea componență: 

 - Dl. Micu Marian 

 - Dl. Dima Adrian Valentin 

 - Dl. Simion Cristian  

Art.3 -  (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale: 

 -  analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de 

activitate; 

 - întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, 

pe care le prezintă consiliului local; 

 -  îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, 

dacă acestea au legătură cu activitatea lor. 

           (2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă. 

          Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei 

Nuci , în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Nuci , domnilor consilieri 



locali, membri ai comisiilor și Prefectului județului Ilfov și se aduce la cunoștință 

publică prin afișarea la sediul Primăriei și în Monitorul Oficial Local, de pe pagina 

de internet.  

 

 

 

     

 

  Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează, 

  Ileana Constantin     Secretar General , 

         Sivu Angela 
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