
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  ILFOV 
CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 

 
H O T Ă R Â R E A nr. 36/28.07.2017 

 

Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos – Ilfov, intrunit in sedinta ordinara in data 

de 28.07.2017, 

Vazand expunerea de motive a initiatorului, coroborat cu raportul de specialitate al 

compartimentului de resort, 

Cu respectarea Avizului comisiei de specialitate a Consiliului local, 

În  conformitate cu prevederile art. 54 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 din  Ordonanţa 

Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

Vazand HCL 31/16.06.2017 prin care Consiliul local Stefanestii de Jos ia act de demisia 

d-lui Ulian Mihai din functia de consilier local si declara vacant locul ocupat de acesta, 

În  temeiul  prevederilor  art. 45 (1) din  Legea  nr. 215/2001 a administraţiei  publice  

locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

          

 H O T A R A S T E, 

 
 Articol unic.   – Se reorganizează comisiile de specialitate ale Consiliului local, 

conform Anexei, parte la prezenta. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          SECRETAR COMUNA, 
 
 

 

 
Consilieri prezenti: 12 
 
Cu un numar de ___12___ voturi “pentru” din 15 consilieri in functie 

 
 
 
 

 



Anexa la HCL 36/28.07.2017 
 
 
 
 

Comisii de specialitate ale consiliului local Stefanestii de Jos 
 
 

Comisia nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget – 
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura, 
gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert: 

 
- PETRICA ION; 
- RABABOC ANGHEL; 
- PAVEL GHEORGHE; 
- GHEORGHITA MIRCEA; 
- ALEXANDRU CRISTIAN 
Comisia nr. 2 pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si 

linistii publice, a drepturilor cetatenilor: 
 

- COSTACHE VIRGIL; 
- PIRVU ION; 
- PIRVU GHEORGHE; 
- RADU VALENTIN; 
- ILIE IONEL; 

 
Comisia nr. 3 pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, 

activitati sportive, agrement si turism: 
 

- NAE CONSTANTIN; 
- GHEORGHE CRISTIAN; 
- VASILE NOREL; 
- MIHAILA MARIUS; 
- FILIP MARIAN; 


