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HOTĂRÂRE 

privind constituirea comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate, ale Consiliului Local 
Blajel  

 
Consiliul local al Comunei Blăjel, întrunit în ședința extraordinară din data de 06.11. 2020, 

Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare inscris la punctul 2 al Anexei la Dispozitia nr. 
141/2020 privind convocarea Consiliului Local, intocmit de Primarul comunei Blajel si inregistrat sub nr. 
4492/2020, prin care se solicita constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,  

Avand in vedere raportul nr. 4514/05.11.2020 a secretarului general, ca si compartiment de resort,  
Luand act de Ordinul Prefectului nr. 521/29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale 

de constituire a consiliului local. 
 În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată si ale art. 124 – 126 din OUG nr. 57/2019, coro-
borate cu art. 14 - 16 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local,  
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
HOTĂRAȘTE: 

 
 Art.1. (1) La nivelul Consilului local Blajel, pentru mandatul 2020 – 2024, se organizeaza un numar de 

3 (trei) comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, compuse din cate 5 (cinci) 
membri/comisie; 

            (2) Se constituie comisiile mentionate la alineatul precedent si se stabileste componenta acestora, 
dupa cum urmeaza: 

 
a) Comisia nr. 1 pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și 

urbanism:  
COSTIN NICOLAE, consilier local din partea PNL 
FAGADAR IOAN, consilier local din partea PNL  
NISTOR IONUT GHEORGHE, consilier local din partea PNL - comisie de baza 
VANDOR MIHAI NICOLAE, consilier local din partea PMP  
BOESAN MIHAI, consilier local din partea PMP 
 
b) Comisa nr. 2 pentru activități sociale, culturale, culte, învățământ, sanatate și familie, juridică și de 

disciplină: 
MAN ADRIAN, consilier local din partea PMP 
FAGADAR IOAN, consilier local din partea PNL – comisie de baza 
(vacant pentru supleant) 
VANDOR COSMIN GHEORGHE, consilier local din partea PNL 
ROMAN ALINA, consilier local din partea PSD 

 
c) Comisia nr. 3 pentru muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, protecția mediului și 

turism 
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VANDOR COSMIN GHEORGHE, consilier local din partea PNL - comisie de baza 
ANDREI IOAN NICUSOR, consilier local din partea PNL 
NISTOR IONUT GHEORGHE, consilier local din partea PNL 
VANDOR ALIN DUMITRU, consilier local din partea PMP 
MAN ADRIAN, consilier local din partea PMP 

 
Art.2. (1) Comisiile de specialitate îşi vor alege, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor 

locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar, in prima lor sedinta de lucru. 
     (2) Atribuţiile, sarcinile şi modul de funcţionare a comisiilor sunt cele prevazute de dispozitiile 

Codului Administrativ si cele stabilite de Consiliul local, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. 
  Art.3 Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, membriilor comisiilor constituite şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZA 
          Costin Nicolae             Secretar general 
                                                        Ghiorghe Ioana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 64/020 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa extraordinară din data de 6 noiembrie 2020 
Cu un număr de 10 voturi „pentru” din numărul total de 10 consilieri în funcţie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


