ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 37
din 5 noiembrie 2020
privind: organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei
Oancea, judeţul Galaţi
Consiliul local al comunei Oancea, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa
extraordinară din data de 5 noiembrie 2020, constituit prin Ordinul nr.463 din
23.10.2020 emis de Instituția Prefectului judeţul Galaţi.
Având în vedere dispoziţiile art.124 și art.126 alin.(1) din OUG. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul art.196 alin.1 lit.a din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) – Se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului local al
comunei Oancea, judeţul Galaţi, în următoarele domenii şi în următoarea
componenţă:
(2) COMISIA nr. 1 - activitate economico-financiară, activități social
culturale, culte, juridică și de disciplină
Numele şi prenumele
Funcția
1. Bogatu Niculina – PNL – președinte
2. Rezmeriță Lidiea – PNL – secretar
3. Adămiță Neculai – PNL – membru
4. Dediu Ionel – PNL – membru
5. Lazăr Mărina – PNL – membru
(3) COMISIA nr. 2 - amenajarea teritoriului si urbanism, protecția
mediului și turism, ordine publică, situații de urgență și servicii publice
Numele şi prenumele
Funcția
1. Palade Mihai – PSD – președinte
2. Pepelea Ionica – PNL – secretar
3. Adămiță Neculai – PNL – membru
4. Boldeanu Iulian – PNL – membru
5. Paraschiv Aurel – PMP – membru

(4) COMISIA nr. 3 – învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție
socială, protecția copilului
Numele şi prenumele
Funcția
1. Rezmeriță Lidiea – PNL – președinte
2. Bogatu Niculina – PNL – secretar
3. Adămiță Neculai – PNL – membru
4. Bernea Tudorel – PMP – membru
5. Pepelea Ionica – PNL – membru
Art.2 – Funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt prevăzute
în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local.
Art.3 – Secretarul general al comunei Oancea, judeţul Galaţi, va aduce la
cunoştinţă persoanelor interesate prezenta hotărâre, precum şi cetăţenilor, prin
afişare sau prin alte mijloace.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează pentru legalitate,
Bogatu Niculina.
SECRETAR GENERAL
Dima Elisabeta.

