
R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORANESTI

H O T Ă R Â R E
privind constituirea Comisiilor de specialitate

 ale Consiliului local al comunei Boranesti

Consiliul local al comunei Boranesti , judeţul Ialomiţa.
Având în vedere:

 - Propunerile făcute de grupurile  de consilieri locali constituite conform legii;
În conformitate cu:

      - Prevederile art. 54 alin (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
      -  Prevederile  art.  15 şi 17 din Regulamentul  – cadru de organizare şi funcţionare a  
consiliilor locale, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2005, modificată şi completată 

 În  temeiul  art.  45  alin  (1)  din  Legea  nr.  215/2001  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  1.  (1)  Se constituie  comisiile  de  specialitate  ale  Consiliului  local  al  comunei,  judeţul 
Ialomiţa, după cum urmează:
            1.Comisia pentru activitati economico-financiare;buget finante;servicii si comert 
;dezvoltare locala; agricultura , in urmatoarea componenta:

- AELENI  PETRU
- MARIAN  BOSNEAG
- VISAN  COSTEL
- GRIGORE  PETRISOR
- STANESCU  FLORIN 

            2.Comisia pentru urbanism si amenajarea teritoriului;administrarea domeniului public 
si privat al comunei ;protectie mediu si turism ;conservarea monumentelor, in urmatoarea 
componenta:

- GRECEA  ION 
- STAN  NICULAI
- NITA  DUMITRU 

            3.  Comisia pentru activitati social-culturale , culte ;invatamant , sanatate familie 
;protectie  copii,  tineret  si  sport  ; juridica  si  de disciplina;  munca si  protectie  sociala  in 
urmatoarea componenta:

- FERA  FLORENTINA 
- ROSU  ADRIANA FANUTA
- ONCESCU  NICOLAE

         (2) Comisiile de specialitate vor funcţiona pe toată perioada mandatului consiliului local.
Art. 2. Atribuţiile şi modul de funcţionare al comisiilor de specialitate constituite potrivit art. 1 

vor  fi  stabilite  prin  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a  Consiliului  local  al  comunei 
Boranesti 

                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                    AELENI PETRU                               
                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                    SECRETAR COMUNA,
                                                                                                  Radu Teodor Liviu
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