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HOTĂRÂRE 

          privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 

Consiliului local Dor Mărunt, jud. Călărași 

 

Consiliul local Dor Mărunt întrunit în ședință extraordinară la data de 3 noiembrie 2020 

 

 

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 și 3025/249/2020/a1; 

- Ordinul Prefectului Județului Călărași nr. 557/26.10.2020, privind constatarea ca legal 

constituit a Consiliului local al comunei Dor Mărunt, jud. Călărași; 

- 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.289/30.10.2020; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Dor Mărunt cu nr.288 din 30.10.2020;  

- propunerile grupurilor de consilieri ai P.N.L. și P.S.D. privind organizarea comisiilor 

de specialitate pe principalele domenii de activitate social-economică; 

- H.C.L. Dor Mărunt nr. 60/03.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință; 

           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.1 Se aprobă constituirea următoarelor Comisii de specialitate ale Consiliului local al 

comunei Dor Mărunt, județul Călărași: 

 

I. Comisia juridică și de disciplină;  

II. Comisia  de agricultură, activități economico – financiare, amenajarea taritoriului și 

urbanism, protecția mediului și turism; 

III. Comisia de învățământ, sănătate și familie, activități  social culturale, culte, muncă și 

protecție socială, proetcție copii, tineret și sport; 

  

   Art.2 Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Dor Mărunt, județul 

Călărași vor avea următoarea componenţă: 
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           (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) PURCĂREA CRISTIAN FLORIN , 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.;  

 

     (2) Comisia  de agricultură, activități economico – financiare, amenajarea 

taritoriului și urbanism, protecția mediului și turism: 

1) SIMION ION, consilier local, ales pe listele P.N.L.; 

2) COSTEA COSTEL, consilier local, ales pe listele P.N.L; 

3) BÂRCĂ ALEXANDRU , consilier local ales pe listele P.N.L.; 

4) CHIRVASITU MIHAI , consilier local ales pe listele P.S.D.;  

5) TĂNASE VIRGIL, 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) STAMATE LAURA ELENA , consilier local ales pe listele P.S.D.; 

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

5) __________------____________, consilier local ales pe listele P.S.D.;  

 

Art.3 Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele 

prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Dor 

Mărunt, jud. Călărași  

          Art.4 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 

       Ion SIMION    

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 

         Constantin Alecsandru  VĂTAFU       

L.S.                                                                            

Nr. 61 

 Dor Mărunt,  03 noiembrie 2020 

 

Adoptată cu un număr de 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 consilieri prezenți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


