CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BELCESTI
JUDETUL IAŞI

HOTARÂRE
Privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consilului Local al comunei
Belcești
Consiliul local al comunei Belcesti, județul Iasi,
Având în vedere votul exprimat de către membrii Consiliului Local, cu privire la
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, legal constituit la data de 21 iunie
2012
Având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanţei Guvernului nr.35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale.
Având în vedere prevederile art. nr. 54, din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art.45,alin.(1) din acelaşi act normativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se organizează pe durata mandatului Consiliului Local al comunei Belcesti,
constituit la data de 21 iunie 2012, trei comisii de specialitate în principalele domenii de
activitate, având urmatoarea componență.
1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finante,
agricultura, administrarea domeniului public si privat al comunei, servicii publice,
comert, privatizare:
1. BÎRLĂDEANU TUDOR
2. BALMUS MIHAI
3. LUPASCU CONSTANTIN
4. COJOCARU CONSTANTIN
5. STEFIUC MIHAI
6. COZMEI MIHAELA
7. COTAN GHEORGHE
2. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, organizare, dezvoltare
urbanistică si amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protecția mediului
înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura:
1. PETRAȘ CONSTANTIN
2. PRIHOR ION
3. BAZILIC DUMITRU
4. STAVARACHE CATALIN
5. ALEXII MARIANA
6. COZMEI MIHAELA
7. COSTIN MARIN

3. Comisia pentru apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor
cetatenilor, protectia sociala, sanatate si familie, culte, probleme ale minoritaților,
activitati stiințifice, învățământ, culte, activitati sportive si de agrement:
1. MUNTEANU LUMINIȚA
2. SIMA ION
3. DIDICA MARIUS IOAN
4. COJOCARU CONSTANTIN
5. BÎRLĂDEANU VASILE

Art.2.Secretarul unităţii administrativ –teritoriale va comunica câte o copie din prezenta
- primarului comunei Belceşti,
- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control şi legalitate
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