
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL NUCET

HOTĂRÂRE
         Privind  organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nucet

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de  23.11.2020,
 având în vedere:

– referatul de aprobare al  primarului comunei înregistrat sub nr. 9172/17.11.2020;
– raportul de specialitate al secretarului general al comunei Nucet înregistrat sub nr.

9170/17.11.2020;
– Ordinul Prefectului nr. 628/30.10.2020;
– Prevederile  art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările și completările ulterioare;
– avizul comisiei de specialitate .

  În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului Local Nucet în
următoarea componență:

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiare, administrarea
domeniului public și privat al comunei, gospodărire locală:

- Gheorghe Silvia - președinte
- Ciungu Adrian - secretar
- Bungete Marian - membru
- Barbu Daniela - membru
- Dulea Matei – membru

2. Comisia pentru probleme juridice, administrație publică, ordine și liniște
publică:

- Ungureanu George Emilian - președinte
- Nicolae Lucian Andrei - secretar
- Dinu Cristina Elena - membru
- Ungureanu Marcel Mihai - membru
- Moraru Călin Viorel – membru

3. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială,
protecția copilului, activități social culturale și culte:

- Dinu Cristina Elena- președinte
- Gheorghe Viorica Georgeta - secretar
- Nicolae Mihaela - Luminița - membru
- Coman Vlad - membru
- Gheorghe Silvia – membru

4. Comisia pentru amenajarea teritoriului, protecția mediului, turism și agricultură:
- Nicolae Mihaela Luminița - președinte



- Moraru Călin Viorel - secretar
- Dulea Matei - membru
- Coman Vlad - membru
- Nicolae Lucian Andrei – membru

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se obligă comisiile de mai sus, iar  comunicarea
se face prin grija secretarului general al comunei Nucet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
                  Daniela BARBU SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

                                                                                   Popescu Elena Claudia
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