ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

Consiliul Local Ibăneşti
HOTĂRÂRE
nr.6 din 27 iunie 2016
privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate

Consiliul local al comunei Ibîăneşti întrunit în şedinţă la data de 27
iunie 2016;
Având în vedere:
- prevederile Hotârârii Consiliului Local al comunei Ibăneşti nr. 2 din 27
iunie 2016, privind validarea consilierilor locali aleşi la data de 05 iunie 2016
în Consiliul Local al comunei Ibăneşti,
- prevederile Hotârârii Consiliului Local al comunei Ibăneşti nr. 3 din 27
iunie 2016, privind constituirea Consiliului Local al comunei Ibăneşti;
- prevederile art. 15 dinanexa 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.673/2002;
În temeiul prevederilor art. 54, art. 45 alin. (5) şi art. 115 alin. (1) lit.
„b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Alege pe întreaga durată a mandatului un nr. de 3 (trei) comisii pe
domenii de specialitate, având denumirea și componența următoare:
I. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism:
1. dl. Todoran Ionel-Dumitru - preşedinte
2. dl. Gliga Vasile-Dumitru - secretar
3. dna. Chirteş Emilia - membru
4. dl. Bloj Cosmin - membru
5. dna. Todoran Alina-Elena - membru
II. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii:
1. dl. Ciorăneanu Ştefan - preşedinte
2. dl. Dan Ioan - secretar
3. dl. Gliga Olimpiu - membru
4. dl. Dan Nicolaie - membru
5. dl. Todoran Mircea-Alin-Cristian – membru
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III. Comisia juridică şi de disciplină, protecţie mediu şi turism:
1. dl. Ciorăneanu Ştefan - preşedinte
2. dl. Petra Zamfir - secretar
3. dl. Dan Ioan - membru
4. dl. Matei Florin - membru
5. dl. Bloj Cosmin - membru

Art. 2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se
comunică prin grija secretarului comunei Ibăneşti, cu:
- persoanelor nominalizate la art.1,
- primarul comunei Ibăneşti,
- Instituţia Prefectului - Judeţul Mureș.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciorăneanu Ştefan

SECRETAR
Todoran Codruţa-Alexandrina
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