JUDEŢUL ARGEŞ
ORAŞUL COSTEŞTI
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

H O T Ă R Â R E nr.60
Privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al orașului Costești, pe principalele domenii de activitate
Consiliul Local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa
extraordinară în ziua de 19.11.2020;
Având în vedere:
-Procesul verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului
Local al orașului Costești, înregistrat sub nr.19960 din data de 29.10.2020;
-Ordinul Prefectului Județului Argeș nr.519 din data de 02.11.2020,
privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al orașului Costești,
județul Argeș, înregistrat la Primăria orașului Costești sub nr.20298 din
03.11.2020;
-Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea
Ion-Primarul orașului Costești, înregistrat sub nr.21322/16.11.2020;
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.21323/16.11.2020, întocmit de
doamna Chiriță Iuliana, secretarul general al orașului Costești;
Ţinând cont de prevederile art.124-art.126, art.133 alin.(1) şi art.196
alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se constituie cinci comisii de specialitate, pe principalele domenii
de activitate, după cum urmează:
I. Comisia de specialitate privind programe de dezvoltare
economico-socială, buget, finanțe, tehnică, investiții, servicii, comerț și
administrarea domeniului public, având următoarea componentă:
1. TOMA IONEL-GHEORGHE – Partidul Pro România;
2. SANDU FLORIN - Partidul Ecologist Român;
3. NICOLAE ZOE-MARIA - Partidul Social Democrat;
4. STANCU DANIEL-SORIN - Partidul Social Democrat;
5. CÂRSTEA GHEORGHE- Partidul Social Democrat;
II. Comisia de specialitate privind urbanism și amenajarea
teritoriului, având următoarea componentă:
1. GEANGAVELEA ILIE - Partidul Social Democrat;
2. BĂRBULESCU NARCIS-IONUȚ- Partidul Național Liberal;
3. BOTOFEI MARIUS-MARIAN - Partidul Social Democrat.

III.Comisia de specialitate privind învățământ, cultură, sănătate,
protecția socială, activități sportive și de agrement, având următoarea
componentă:
1. MINCĂ IONEL-DANIEL- Partidul Social Democrat;
2. VOICU NICOLETA - Partidul Național Liberal;
3. FRANȚESCU MARIUS-NICOLAS – Alianța USR Plus.
IV. Comisia de specialitate privind administrație publică locală,
juridică, litigii, etică, drepturile cetățenilor, apărarea ordinii și liniștii
publice, relații cu cetățenii, având următoarea componentă:
1. STROESCU MARIN - Partidul Ecologist Român;
2. BADEA VASILE – Partidul Social Democrat;
3. ZĂBAVĂ IONEL-ADRIAN- Partidul Social Democrat.
V. Comisia de specialitate privind agricultura, protecția mediului,
ecologie, ape, gospodărire comunală, având următoarea componentă:
1. NIȚĂ MARIAN - Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
2. VASILE ION-DAN - Partidul Național Liberal;
3.DRAGOMIRESCU MIHAI – Alianța USR Plus.
Art.2.Comisiile de specialitate își aleg, prin votul deschis al majorității absolute
a consilierilor locali ce o compun, câte un președinte și câte un secretar.
Art.3. Secretarul general al orașului Costești va comunica prezenta hotărâre
Primarului orașului Costești și Instituției Prefectului-Județul Argeș, în vederea
exercitării controlului de legalitate.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi va fi comunicată
persoanelor interesate.

Dată astăzi:19.11.2020
contrasemnează secretar general oraş
Chiriţă Iuliana
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BADEA VASILE

