
          
                ROMÂNIA 
     JUDE軍UL IALOMI 軍A 
CONSILIUL LOCAL DRIDU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind organizarea pe domenii de activitate 群i stabilirea componen郡ei nominale a 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dridu, pentru mandatul 2020-2024 

 

 
CONSILIUL LOCAL A L COMUNEI DRIDU, JUDE軍UL IALOMI軍A 
 
Luând act de:  

- Proiectul de hotărâre nr. 45/17.11.2020, iniţiat de primarul comunei Dridu; 
- Ordinul Prefectului Județului Ialomița, nr. 636/03.11.2020 privind declararea Consiliului local Dridu 

ca fiind legal constituit cu data de 01.11.2020; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Dridu, înregistrat cu nr. 5103/17.11.2020; 
- Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat cu nr. 

5104/17.11.2020; 
 

Având în vedere: 
- prevederile art. 124, art. 125, art. 126 și art. 141 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) și alin. (2), alin. (8), lit. a), art. 139, alin(1), art.196, alin. (1), 

lit. a) și ale art. 197 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂ訓TE 

 
Art. 1.(1) Consiliul local al comunei Dridu își organizează un număr de trei comisii de specialitate, pe 
următoarele domenii de activitate: 

Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și disciplinei, a drepturilor 
cetățenilor, urbanism și amenajarea teritoriului; 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ; 

Comisia pentru învățământ, sănătate, protecția mediului, cultură, protecție socială, activități 
sportive și de agrement. 

 
(2) Fiecare comisie are în componență câte 5 membrii. 

(3) Numărul locurilor care revine fiecărui partid se stabilește cu respectarea prevederilor art. 124, alin. (4) 
din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv proporţional cu numărul de mandate obținut în urma alegerilor locale din data de 27.09.2020. 

Art. 2. (1) Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și disciplinei, a 
drepturilor cetățenilor, urbanism și amenajarea teritoriului, pentru mandatul 2020-2024, are următoarea 
componență: 



 
 
Radu Vasile-Președinte; 
Samuilă Paul -Membru; 
Turiga Valentin -Membru; 
Neagu Tănel -Membru; 
Vasile Florin –Secretar. 

(2) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, agricultură, 
gospodărie comunală, servicii şi comerţ, pentru mandatul 2020-2024, are următoarea componență: 
Vişan Valentina-Florentina-Președinte; 
Badea Ovidiu Alexandru-Membru; 
Turiga Valentin-Membru; 
Seiciu Aurelian-Membru; 
Vasile Lucian-Secretar. 

(3) Comisia pentru învățământ, sănătate, protecția mediului, cultură, protecție socială, activități 
sportive și de agrement, pentru mandatul 2020-2024, are următoarea componență: 
Vasile Florin-Președinte; 
Georgescu Maricica-Membru; 
Petre Marian-Membru; 
Varză Marian-Membru; 
Sandu Constantin-Secretar; 
Art.3.  (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale: 
 a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate; 
 b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă 
consiliului local; 
 c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local 
sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor. 
(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă. 
Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Ialomița, în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Primarului comunei Dridu și se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului 
general al UAT Dridu. 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         
VIŞAN VALENTINA-FLORENTINA 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
SECRETAR, 
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