
 

HOTĂRÂRE 

 

          privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 61/03.11.2020 privind constituirea Comisiilor de 

specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local Dor Mărunt, jud. Călărași 

 

Consiliul local Dor Mărunt întrunit în ședință ordinară la data de 26.02.2021 

Având in vedere: 

• Încheierile Judecătoriei Lehliu Gară, privind validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru 

Consiliul local al comunei Dor Mărunt, jud. Călărași, dosarele 3025/249/2020 a2 și 3025/249/2020/a3; 

• prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei Dor Mărunt, jud. 

Călărași, aprobat prin Hotărârea nr.1 din 30.01.2020;  

• raportul de specialitate al secretarului general al com. Dor Mărunt, cu nr. 64/12.02.2021; 

• referatul de aprobare al primarului comunei Dor Mărunt cu nr. 63/12.02.2021;  

• H.C.L. Dor Mărunt nr. 14/2021 privind alegerea președintelui de ședință; 

• Avizul favorabil al Comsiei juridice înregistrat cu nr. 141/26.02.2021 

În temeiul prevederilor art.124, 125, 126, 127, 129, 134 alin.(3) lit.’’b’’, 139, 196 si 208 din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Art. I. Se   modifică si se completează Art. 2., pct. (1) și (3) din Hotararea Consiliului Local al comunei 

Dor Mărunt  nr. 61 / 03.11.2020, privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 

Consiliului local Dor Mărunt, jud. Călărași,  rezultând următoarea componență: 

(1) Comisia I – Comisia juridică și de disciplină 

1) IANCU OCTAVIAN, consilier local, ales pe listele P.N.L.; 

2) TUDOR IOAN, consilier local, ales pe listele P.N.L; 

3) HEREA MIHĂIȚĂ , consilier local ales pe listele P.N.L.; 

4) ENE IONUȚ GABRIEL , consilier local ales pe listele P.S.D.;  

5) PERCU GHEORGHE, consilier local ales pe listele P.S.D.;  

        

(3) Comisia III – Comisia de învățământ, sănătate și familie, activități  social culturale, culte, 

muncă și protecție socială, proetcție copii, tineret și sport: 

1) ENACHE DANIELA VERONICA, consilier local, ales pe listele P.N.L.; 

2) BUJOR AURELIA MARIANA, consilier local, ales pe listele P.N.L; 

3) POPA LUCIA CARMEN , consilier local ales pe listele P.S.D.; 

4) TUDOR NICOLAE , consilier local ales pe listele P.S.D.;  

5) DUMITRACHE DAN, consilier local ales pe listele P.S.D.;  

 

Art.II – Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta hotărâre şi o 

va aduce la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul instituţiei. 

     

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Ioan TUDOR                                             CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR GENERAL 

                           Constantin Alecsandru VĂTAFU   

                                                                                                                                

Nr. 18 

 Dor Mărunt, 26.02.2021 

Adoptată cu un număr de 15 voturi ”pentru” din totalul de 15 consilieri prezenți. 

 


