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HOTARAREA nr. 32 
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braniștea 

  

Consiliul Local al Comunei Braniștea având în vedere:  
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea, înregistrat sub nr. 

4978/29.10.2020, în calitate de inițiator; 
- raportul de specialitate al Secretarului Comunei Braniștea nr. 4979/29.10.2020; 
- propunerile liderilor de grup ai PSD nr.  și PNL privind organizarea comisiilor de 

specialitate pe principalele domenii de activitate ; 
- Ordinul Prefectului Județului Mehedinți nr. 445 din 28.10.2020 privind constatarea 

legalității constituirii Consiliului Local al Comunei Braniștea ; 
- prevederile art. 124, art. 125, art. 126, art. 127 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Braniștea, 

aprobat prin HCL nr. 14 din 30.04.2020 ; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 
  

HOTĂRĂȘTE 
  

Art. 1 Se constituie un număr de patru comisii de specialitate ale Consiliului Local al 
Comunei Braniștea, județul Mehedinți, după cum urmează: 

 

I. Comisia economică, socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
localității: 

1. Butăriță Nicolița – președinte; 
2. Floarea Ion – secretar; 
3. Burtică Ion ; 
4. Grigorie Constantin ; 
5. Rădoi Constantin . 

 

II. Comisia tehnică pentru urbanism, lucrări publice și amenajarea teritoriului, monumente 
istorice, arhitectură, analiză și propuneri de denumiri: 

1. Ticană Constantin-Daniel – președinte; 
2. Pantelimon Nicolae – secretar; 
3. Grigorie Constantin ; 
4. Dobre Milica ; 
5. Stelea Gheorghe . 
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III. Comisia pentru agricultură, protecția mediului și turism, gospodărirea apelor, comerţ̦, 
prestări servicii, protecția consumatorului: 

1. Burtică Ion – președinte; 
2. Stelea Gheorghe – secretar; 
3. Ticană Constantin-Daniel ; 
4. Pantelimon Nicolae ; 
5. Floarea Ion . 

IV. Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecția socială, învățământ, cultură, 
sănătate, familie, protecția copilului, tineret, activități sportive, apărarea ordinii și 
liniștii publice: 

1. Dobre Milica – președinte; 
2. Moroiu Ion – secretar; 
3. Toma Constantin ; 
4. Butăriță Nicolița ; 
5. Rădoi Constantin ; 

 
Art. 2 Atribuțiile, sarcinile și funcționarea comisiilor de specialitate sunt cele stabilite de 

Consiliul Local al Comunei Braniștea prin Regulamentul de organizare și funcționare . 
 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al Comunei 
Braniștea, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Braniștea, Instituției Prefectului - 
Județul Mehedinți – în vederea exercitării controlului de legalitate și doamnelor/domnilor 
consilieri și se publică pe www.branistea.ro. 
  

Adoptată astăzi 4 noiembrie 2020, în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea. 
 
 
                  Președinte de ședință,                      Contrasemnează, 
           Consilier local,           Secretar General UAT Braniștea, 
                         Dobre Milica                                                                        Blăgniceanu Ionuț 
 
 
 


