
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa  

 

 Având în vedere: 

- art. 124 - 126 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. –  Se constituie comisiile de specialitate, pe principalele domenii de activitate, ale 

Consiliului local Griviţa, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.         

Art. 2. –  Comisiile de specialitate ale Consiliului local Griviţa 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 şi 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. 

Art. 3. - Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a 

consilierilor locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii şi publicată, pentru 

informare, în monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Griviţa. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 06.11.2020, cu 12 

voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 12 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

       Consilier local                  Secretar general 

                   Ioan Dabija                                                           Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

 

 

Griviţa, 06 noiembrie 2020 

Nr. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 54/2020 

 

Comisiile de specialitate ale Consiliului local Griviţa 

 

1. Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, cultură şi 

culte, juridică şi drepturile cetăţenilor: 

- Topalea Maricela – P.N.L.; 

- Dabija Ioan – P.N.L.; 

- Mihordea Mihaela-Geanina – P.N.L.; 

- Prisecaru Iulian – P.S.D.; 

- Rotaru Adrian – P.S.D. 

2. Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei: 

- Vişan Ghiorghe – P.N.L.; 

- Mihordea Mihaela-Geanina – P.N.L.; 

- Pavel Maricel – P.N.L.; 

- Iordache Iulian-Marian – P.S.D.; 

- Prisecaru Iulian – P.S.D. 

 3. Comisia pentru agricultură, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului, urbanism, 

protecţia mediului şi turism: 

- Paiu Gabriela Luminiţa – P.N.L.; 

- Năftică Vasile – P.N.L.; 

- Ilie Ionel – P.N.L.; 

- Şolcă Toader – P.S.D.; 

- Rotaru Adrian – P.S.D. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Secretar general 

       Consilier local                                                Bogdan-Constantin Vătafu  

        Ioan Dabija 


