
    
 ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                                H O T Ă R Â R E 
                             privind alegerea presedintelui de şedinţă

Consiliul local Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de 19-11-2020
         Avand in vedere:
        - raportul secretarului general al UAT inregistrat sub nr. 
        -  votul exprimat al membrilor consiliului local - cu 10 voturi pentru,

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  123 alin (1)  din Codul 
Administrativ aprobat prin OUG 57/2019 actualizata ,

                                              H O T Ă R ĂŞ T E ;

Art. 1 Se alege presedinte de  sedinta al Consiliului Local Moviliţa pe o perioada de 3 luni   
                       domnul   Drăghici Marian

            Art. 2 Domnul   Drăghici Marian   va duce la indeplinire prezenta hotarare care va fi          
                       comunicată  prin grija secretarului general al comunei.

        PRESEDINTE SEDINTA                    CONTRASEMNRAZA  PENTRU  LEGALITATE 
     Drăghici Marian                                                    SECRETAR GENERAL COMUNĂ
                                                                                                    Ana    MIHULEAC

NR. 22
Adoptata  la Comuna Moviliţa
Astazi 19-11-2020



 
      ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                                H O T Ă R Â R E 
            privind  constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  
                                               al comunei Movilița

Consiliul local Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de 19-11-2020
         Avand in vedere:
        -  Ordinul Prefectului județului Ialomița nr. 632/3-11-2020 privind declararea ca legal 
constituit  Consiliul local al comunei Movilița
         -propunerile făcute de grupurile de consilieri  constituite conform legii, consemnate în 
procesul verbal și votate în unanimitate,
         În conformitate cu:
-prevederile art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,, actualizat,,
 

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  123 alin (1)  din Codul 
Administrativ aprobat prin OUG 57/2019 actualizata ,

                                              H O T Ă R ĂŞ T E ;
Art. 1 Se  constitue comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Movilița, 

județul Ialomița, după cum urmează:
a) Comisia economico-financiară, juridică, învățământ, disciplină și sănătate cu un 

număr de 5 membri, în următoarea componență:
- Călin Anișoara - președinte
- Oprea Ionel  -    secretar
- Vîrșaru Ionuț -membru
- Nicolae Cristina - membru
- Drăghici Marian -membru

                     b) Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului, 
formată din 3 membri în următoarea componență:
                       -Toader Adrian Florin -  președinte 
                      - Lazăr Ionel   - secretar
                      - Păun Florian  -  membru
                     c)   Comisia pentru muncă, protecție socială, familie și cultură, formată din 3 membri 
în următoarea componență:
                      -  Geantana Petrică -   președinte
                      - Maican Maria  -  secretar
                      - Mihalache Ion  - membru
            Art. 2  Comisiile de specialitate vor funcționa pe toată perioada mandatului consiliului 
local, atribuțiile și modul de funcționare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare și 
funcționare al consiliului local conform Codului Administrativ.

            Art.3   Prin grija secretarului general al comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunostința 
publică si va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului județului Ialomița.

    PRESEDINTE SEDINTA                       CONTRASEMNRAZA  PENTRU  LEGALITATE 
     Drăghici   Marian                                                 SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                                                                Ana    MIHULEAC

NR.23 



Adoptata  la Comuna Moviliţa
Astazi 19-11-2020
      ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                                H O T Ă R Â R E 
            privind  constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  
                                               al comunei Movilița

Consiliul local Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de  
         Avand in vedere:
        -  Ordinul Prefectului județului Ialomița nr. 632/3-11-2020 privind declararea ca legal 
constituit  Consiliul local al comunei Movilița
         -propunerile făcute de grupurile de consilieri  constituite conform legii, consemnate în 
procesul verbal și votate în unanimitate,
         În conformitate cu:
-prevederile art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,, actualizat,,
 

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  123 alin (1)  din Codul 
Administrativ aprobat prin OUG 57/2019 actualizata ,

                                              H O T Ă R ĂŞ T E ;
Art. 1 Se  constitue comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Movilița, 

județul Ialomița, după cum urmează:
b) Comisia economico-financiară, juridică, învățământ, disciplină și sănătate cu un 

număr de 5 membri, în următoarea componență:
-  .......................- președinte
-  ................-    secretar
-  .................... -membru
-  ..................... - membru
-  ..................... -membru

                     b) Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului, 
formată din 3 membri în următoarea componență:
                       - .................................. -  președinte 
                      -  .............................   - secretar
                      -  ............................  -  membru
                     c)   Comisia pentru muncă, protecție socială, familie și cultură, formată din 3 membri 
în următoarea componență:
                      -   ............................ -   președinte
                      -  ...........................  -  secretar
                      -  .............................  - membru
            Art. 2  Comisiile de specialitate vor funcționa pe toată perioada mandatului consiliului 
local, atribuțiile și modul de funcționare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare și 
funcționare al consiliului local conform Codului Administrativ.

            Art.3   Prin grija secretarului general al comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunostința 
publică si va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului județului Ialomița.

    PRESEDINTE SEDINTA                       CONTRASEMNRAZA  PENTRU  LEGALITATE 
     Drăghici   Marian                                                 SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                                                                Ana    MIHULEAC
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