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H O T A R A R E 
Privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate 
 

 Consiliul local al comunei Peciu-Nou, judetul Timis, 
 Avand in vedere dispozitiile art. 36 aliniat 1 din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala republicată si ale art. 15 alin (1),(2) si (3) din 
Regulamentul-Cadru de organizare si functionare a Consiliilor locale aprobat prin 
Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, 
 In temeiul prevederilorart.45 alin(1) din legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, 
 Adoptam prezenta 
 

H O T A R A R E 
 

ART. 1- 
In cadrul Consiliului local Peciu-Nou se organizeaza doua comisii de 

specialitate,pe domenii de activitate si in componenta prevazuta in anexa 1 care 
face parte integranta din aceasta hotarare.   

ART.2- 
Prezenta hotarare,se comunica: 
- cetatenilor comunei Peciu-Nou, prin afisare, 
- InstituŃiei prefectului , judetul Timis-Contencios-Administrativ. 
 
   

 
 
 

 
 

PRESEDINTE DE  SEDINTA 
     MATEŞ NICOLAE 
     
 
 
 
 
 

Nr.7 din 15 iulie 2008       CONTRASEMNEAZA 
                                       Secretar 
                            VIorica-Lidia Miatov 
 



Anexa la HCL nr. 7/15.07.2008 
 
 
 

Comisia I – pentru cultură, ştiinŃă, învăŃământ, sănătate, 
protecŃie socială, turism, sport şi culte, privind 
cooperarea interinstituŃionalî pe plan intern şi extern, 
pentru cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 
române sau străine, pentru înfrăŃirea comunei, cu unităŃi 
administrativ-teritoriale din alte Ńări, pentru cooperarea 
sau asocierea cu alte unităŃi administrativ-teritoriale din 
Ńară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaŃii 
naŃionale şi internaŃionale ale comunei, în vederea 
promovării unor interese comune, pentru a conferi 
persoanelor fizice române sau străine cu merite 
deosebite titlul de cetăŃean de onoare al comunei; 

LAZĂR MARIN       - presedinte   
STANOEV GORAN       - secretar  
VANCU MIHAELA         - membru  
TODOROV VLASTIMIR -membru  
JURCĂ IOAN        -membru 

OROSZ VIOREL        - membru 

Comisia II – pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea 
teritoriului şi patrimoniu, protecŃia mediului şi 
gospodăririi apelor, pentru agricultură, pentru 
dezvoltarea economico-socială şi de mediu , pentru 
studii şi strategii, prognoze, economie, buget, finanŃe, 
impozite şi taxe, pentru administraŃie locală , juridică şi 
de disciplină, ordine publică, drepturile omului şi 
probleme ale minorităŃilor, pentru administrarea 
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ; 

DOROBANłU ŞTEFAN Presedinte  
TARłA GRIGORI         - secretar  
MATEŞ NICOLAE           - membru 
MĂRGĂRIT IONEL         - membru 
URDĂ IOAN               - membru 
LUCHIN IGNIA                 -membru 
NEGRU GRIGOR             -membru 

 
 
 
 


