
R O M A N I A 

CONSILIUL LOCAL BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

 H O T A R A R E 

privind stabilirea componentei comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al comunei Blejesti , judetul Teleorman 

 
 

Consiliul local al comunei Blejești-Teleorman, întrunit în sedință de lucru 

extraordinara din data de 19  noiembrie 2020, având în vedere: 
-referatul de aprobare nr. 8290/ 12.11.2020,  intocmit de primarul localitatii;  

-raportul de specialitate nr. 8302 / 13.11.2020,  intocmit de secretarul general ; 

- proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii , dezbatut in sedinta Consiliului Local care a 

primit aviz favorabil 

-Ordinul Prefectului judetului Teleorman nr. 638 din 23.10.2020, privind constatarea indeplinirii conditiilor 

legale de constituire  aConsiliului Local al comunei Blejesti din judetul Teleorman  

-Încheierea nr.1647 / 15.10.2020 a Judecătoriei Videle , privind validarea mandatelor consilierilor locali 

declarați aleși pentru Consiliul local al comunei Blejești, județul Teleorman  

-Încheierea nr. 1815/ 04.11.2020 a Judecătoriei Videle , privind validarea mandatului consilierului local 

declarat ales supleant pentru Consiliul local al comunei Blejești, județul Teleorman  

-prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei Blejești, județul 

Teleorman , aprobat prin Hotărârea nr. 42 din 21.10.2019 

-  prevederile art. 124 - art. 126 si art. 141 din O.U.G nr. 57/2020 privind Codul administrativ si ale a 

Regulamentul de organizare si funcţionare al Consiliului Local, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 

48/30.08.2019 

 

în temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. a), art. 197, art.198, alin. 1, alin. 2,  din 

OUG nr. 57/2020 privind Codul administrative, cu modificările și completările 

ulterioare :  

H O T A R A S T E: 

Art. 1 Consiliul local al comunei BLEJESTI îşi organizează comisiile de 
specialitate cu denumirea şi componenţa  nominală următoare: 
 

1. Comisia de specialitate nr. 1 privind  programe de dezvoltare 
economico sociala , buget, finante , administrarea domeniului public si 
privat al comunei , agricultura, gospodarire comunala, protectia 
mediului , servicii si comert , compusa din 5 consilieri si organizata astfel: 

- dl. consilier din partea PSD Spinu Viorel  
- dna. consilier din partea PSD Petrescu Zoica  
- dna. consilier din partea PSD Ciobanu Nicoleta  
- dl. consilier din partea PSD Ilie Florian  
- dl. consilier din partea PNL Ciocanel Marian  

Numărul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri se va face cu respectarea 
prevederilor art. 124, alin. 4 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ. 
 



2. Comisia de specialitate nr. 2 privind :învăţământ, sănătate, cultură, 
protecţie socială, activităţi sprotive şi de agrement  , compusa din 3 consilieri 
si organizata astfel  

- dna. consilier din partea PSD Andrei Mirela  
- dl. consilier din partea PSD Serbana Constantin 
- dl. consilier din partea PNL Serbana Marian 

 
Numărul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri se va face cu respectarea 
prevederilor art. 124, alin. 4 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ 
3. Comisia de specialitate nr. 3  privind : administratie publica locala, 
juridica, aparare ordinii şi linistii publice a drepturilor cetatenilor  , 
compusa din 5 consilieri si organizata astfel : 
 

- dl. consilier din partea PSD Chirita Mihai  
- dl. consilier din partea PSD Traian Gheorghe  
- dl. consilier din partea PSD Mihaila Iulica  
- dl. consilier din partea PSD Burcea Gheorghe  
- dna. consilier din partea Pro Romania Savulescu Viviana  

Numărul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri se va face cu respectarea 
prevederilor art. 124, alin. 4 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ 

 
Art. 2.  Comisiile de specialitate  au următoarele atribuţii principale: 
a)analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de 
activitate; 
b)întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor 
analizate, pe care le prezintă consiliului local; 
c)îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului 
local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor. 
(2)Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă. 
 

Art.3 .Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate de catre 

secretarul comunei Blejești, judetul Teleorman si institutiei Prefectului judet 
Teleorman , pentru verificarea legalitatii . 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,               CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                       SECRETAR GENERAL, 

       __________________                                                            Jr. Burcea Adriana  

 

BLEJESTI   

 

 

 

Nr.______din 19 noiembrie  2020 
 
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi  19   noiembrie  2020. 

CVORUM: 13 consilieri în funcție;       consilieri prezenți, din care: PENTRU        , ABȚINERI      ,  ÎMPOTRIVĂ 



 
 

 


