
ROMANIA 
JUDETULILFOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFANESTII DE JOS 

HOTARAREA NR.__ii/ dÎ // .){J(f/ 
privind reorganizarea comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local Stefanestii de Jos - Ilfov 

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

al compartimentului de resort, 
- Adresa nr. 10716/CD/24.10.2019 a Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov, 

înregistrată la Primăria comunei Ştefăneştii de Jos cu nr. 20814/28.10.2019, prin 

care se comunică Ordinul Prefectului nr. 3 86/23.10.2019 privind încetarea de 

drept a mandatului domnului Filip Marian, consilier local în cadrul Consiliului 
Local al comunei Ştefăneştii de Jos; 

- Adresa nr. 30/25.10.2019 din partea Partidului Alianţa Liberalilor şi 

Democraţilor - organizaţia judeţeană Ilfov, înregistrata la Primaria comunei 
Stefanestii de Jos cu nr. 21121/31.10.2019, prin care se susţine domnul DINCĂ 
Viorel pentru ocuparea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al comunei 
Ştefăneştii de Jos; 

In conformitate cu prevederile art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 
In temeiul art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTARASTE: 

Art 1. Se reorganizeaza comisiile de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Stefanestii de Jos, conform Anexei, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art. 2 Incepand cu data prezentei, orice alte prevederi contrare isi inceteaza 
aplicabilitatea. 

Art.3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari in 

conditiile legii. 

PRESEDIN 

Consilieri prezenti: .l.Lia şedinţa or · ară din 25.11.2019 
Cu un număr de _/L voturi "pentru' din __l_L consilîeri în funcţie 



Anexa la HCL NR. f <J I 2 5' · /f . J._fl /!] 
- ---

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; 
- GHEORGHITA 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 
- MIRCEA LUCIAN 

Comisia nr. 3 pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, 
activitati sportive, agrement si turism: 

- GHEORGHE MARIA LUIZA; 
- GHEORGHE CRISTIAN; 
- VASILE NOREL; 
- fM '1'1 e,lf \J /0/lcL 


