
                                                            R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
 

H O T Ă R Â R E 
 

pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 37 din 22 iunie 2016 privind 
organizarea comisiilor de specialitatepe principalele domenii de activitate 

 
 Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
  Având în vedere că :  
 -prin Hotararea Consiliului Local nr. 53/28.10.2016, s-a luat act de demisia 
d-lui Moroşanu Dragoş Vasile din funcţia de consilier local, mandatul sau fiind vacantat; 
 -prin Hotararea Consiliului Local nr. 67/22.12.2016, s-a luat act de demisia 
d-nei Petrariu Cristina din funcţia de consilier local, mandatul sau fiind vacantat; 
 -prin Hotararea Consiliului Local nr. 68/28.10.2016, s-a luat act de demisia 
d-lui Zaharia Ion din funcţia de consilier local, mandatul sau fiind vacantat; 
           Intrucat prin HCL nr. 7 din 27.02.2017, a fost validat în funcţia de consilier local, în 
locul d-nei Petrariu Cristina, d-nul  Ciubotaru Alexandru;  
           Intrucat prin HCL nr. 8 din 27.02.2017, a fost validat în funcţia de consilier local, în 
locul d-nului Moroşanu Dragoş Vasile, d-nul  Guşavan Constantin;  
           Intrucat prin HCL nr. 9 din 27.02.2017, a fost validat în funcţia de consilier local, în 
locul d-lui Zaharia Ion, d-nul  Urzică Alexandru;  
 Luând act de prevederile art. 54 alin. (1) şi (2)  din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
dispoziţiile art. 15 şi art. 17 din „Regulamentul-cadru  de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale”, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, cu modific[rile ;i 
complet[rile ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.unic  – Se modifica şi se completeatză H.C.L nr.37 din 22 iunie 2016 privind 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate potrivit anexei 
la prezenta hotărâre. 
Nr.10 
Din 27.02.2017 

Preşedinte de şedintă: 
Consilier, Vasile BÎRLIBA 

                                                                                                                  
                                                                               Contrasemnează, 

                                                                               Secretar, 

                                                                             Alina Iuliana FLOŞ 
Total consililieri 15 
Prezenti :        15                                                                                                                                                                        
 Pentru  :     15                                                                                                                                             
 Împotriv ă:-                          
 Abtineri :-                                                                                                   

 
 



 
Anexa la H.C.L nr. 10 din 27.02.2017 

 
 
COMISIILE DE SPECIALITATE ORGANIZATE LA NIVELUL CON SILIULUI 

LOCAL VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
 
 
1.Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei 

• GHERASIM NECULAI - preşedinte 
• COŞOFREŢ VASILE - secretar 
• BACIU VIOREL 
• URSACHE GHE. VASILE 
• BÎRLIBA VASILE 

 
 
 
2. Comisia juridică şi de disciplină, protecţia mediului, turism, amenajarea 
teritoriului şi urbanism 

• IACOBOAEA VICTOR – preşedinte  
• VARTIC MIHAI - secretar 
• DASCĂLU  GAVRIL AURICA 
• ŢUCĂ NICOLAE OVIDIU 
• URZICĂ ALEXANDRU 

 
 
 
3.Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţie copii, tineret, sport, muncă şi protecţie socială. 

• ANDRUŞCĂ ELENA  - preşedinte 
• CIUBOTARU ALEXANDRU - secretar 
• MIHĂEASA VERONICA 
• URSACHE D. VASILE 
• GUŞAVAN CONSTANTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


