
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFANESTII DE JOS 

HOTARAREA NR._ix_t J/, ()hJ)D/9 
privind reorganizarea comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local Stefanestii de Jos - Ilfov 

Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos, judetul Ilfov: 
A vand in vedere: 
- Expunerea de motive a initiatorului, coroborat cu raportul de specialitate 

al compartimentului de reso11, 
- Hotararea Consiliului Local Stefanestii de Jos nr.38/29.05.2019 prin care 

se ia act de incetarea inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier 
local al domnului RADU DUMITRU VALENTIN, din partea PNL; 

- Adresa nr. 170/ 11.06.2019 din partea Partidului National Liberal - filiala 
Ilfov, inregistrata la Primaria comunei Stefanestii de Jos cu nr. 11380/ 18.06.2019; 

- Cererea domnului Nae Constantin nr. 11364/ 18.06.2019, prin care isi da 
demisia din functia de consilier local; 

- Ordinul Prefectului nr. 230/ 18.06.2019 privind încetarea de drept a 
mandatului domnului Ilie G. Ionel, consilier local in cadrul Consiliului Local al 
comunei Stefanestii de Jos, din partea PSD; 

- Ordinul Prefectului nr. 231/18.06.2019 privind încetarea de drept a 
mandatului domnului Pirvu N. Ion, consilier local in cadrul Consiliului Local al 
comunei Stefanestii de Jos, din partea PSD; 

- HCL nr. 69/28.09.2018 şi HCL nr. 19/27.03 .2019 privind reorganizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local Stefanestii de Jos - Ilfov; 

In conformitate cu prevederile art. 54 din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, ale 
art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi functionare a consiliilor locale, aprobata 
prin Legea nr. 673/2002; 

In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 , republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Consilieri prezenti: /1_1a şedinţa extraordinză din 21.06.2019 
Cu un număr de _jL voturi "p ntru" din 2.- consilieri în funcţie 
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Anexa la HCL NR. _i&__ I !2( I a ( lJl!J 

Comisii de specialitate 
ale Consiliului Local al comunei 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; 
- PAVEL GHEORGHE; 
- GHEORGHIT A MIRCEA; 
- ALEXANDRU CRISTIAN; 
- BICA MARIN. 

Comisia nr. 2 pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii 
si linistii publice, a drepturilor cetatenilor: 

- PIRVU GHEORGHE 
- CHIRU IONEL 
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Comisia nr. 3 pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, 
activitati sportive, agrement si turism: 

- GHEORGHE MARIA LUIZA; 
- GHEORGHE CRISTIAN; 
- VASILE NOREL; 
- FILIP MARIAN; 


