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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
H O T Ă R Â R E

privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale
Consiliului Local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc

Judeţul Suceava
 

            În baza dispoziţiilor art.54 şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, ale art.15 şi 30 din Regulamentul cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

            Art.1. Organizează un număr de 4 comisii de specialitate, după cum urmează :
            a. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii,
comerţ şi agricultură;
            b. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură;
            c. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, activităţi sportive, de agrement şi
turism;
            d. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
            Art.2. Stabileşte un număr de 5 consilieri pentru Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură:

1. Chirodea Gavril
2. Giosan Mircea
3. Giosan Nicolai
4. Mocanu Dan
5. Negură Mihăiţă

            Art.3. Stabileşte un număr de 5 consilieri pentru Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:

1. Bilinschi Ilie
2. Cuciurean Cristian
3. Niga Gheorghe
4. Raţu Gheorghe
5. Velisar Radu-Ştefan

            Art.4. Stabileşte un număr de 3 consilieri pentru Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-
culturale, culte, activităţi sportive, de agrement şi turism:

1. Giosan Teodor
2. Piticari Ioan
3. Stoleru Liviu

Art.5. Stabileşte un număr de 5 consilieri pentru Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor:

1. Giosan Teodor
2. Paziuc Alexandru
3. Ţăran Ioan
4. Timu Dan-Andrei
5. Vargan Vasile

 
                       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Chirodea Gavril

 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

Toader Mândrilă
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