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              H O T Ă R Â R E nr.12 
       privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr.II a  
  Consiliului Local al orașului Costești - Comisia de specialitate privind  
                               urbanism și amenajarea teritoriului  
 
 
   Consiliul Local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară în 

ziua de 20.04.2021;            
 Având în vedere: 
 -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul 

orașului Costești, înregistrat sub nr.9303/14.04.2021; 
         -Raportul de specialitate înregistrat sub nr.9305/14.04.2021; 

   -Hotărȃrea Consiliului Local al Orașului Costești nr.60/2020, privind stabilirea și 
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Costești, pe 
principalele domenii de activitate; 

    -Hotărȃrea Consiliului Local al Orașului Costești nr.61/2020, privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al orașului Costești; 

         -Hotărȃrea Consiliului Local al Orașului Costești nr.10/2021, privind constatarea 
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al 
domnului Bărbulescu Narcis-Ionuț, ca urmare a demisiei acestuia, precum și vacantarea 
locului de consilier local; 

 -Ȋncheierea din data de 12.04.2021, pronunțată ȋn dosarul nr.877/214/2021, de 
Judecătoria Costești, privind validarea mandatului de consilier local al supleantului 
Dinculescu Daniel-Marian; 

  -depunerea jurămȃntului de către domnul Dinculescu Daniel-Marian; 
 -Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 

           Ţinând cont de prevederile art.124, 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, 

 
  H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
         Art.1.(1)Se aprobă modificarea componenței nominale a Comisiei de 

specialitate nr.II a Consiliului Local al orașului Costești - Comisia de specialitate privind 
urbanism și amenajarea teritoriului, prin ȋnlocuirea domnului Bărbulescu Narcis-Ionuț,              
cu domnul consilier local Dinculescu Daniel-Marian. 

 (2)Comisia de specialitate nr.II rezultată ȋn urma ȋnlocuirii aprobate la alin.(1)  
va avea următoarea componență: 

1. GEANGAVELEA ILIE - Partidul Social Democrat; 
2. DINCULESCU DANIEL-MARIAN - Partidul Național Liberal; 
3. BOTOFEI MARIUS-MARIAN - Partidul Social Democrat. 
Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărȃrii Consiliului Local al Orașului Costești 

nr.60/2020, privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
al orașului Costești, pe principalele domenii de activitate, rămȃn neschimbate. 

         Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica: 
-Instituţiei Prefectului –Județul Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-persoanelor susmenționate.  

                                          Dată astăzi:20.04.2021  
                                                                           contrasemnează secretar general oraş 
                            Chiriţă Iuliana 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                CÂRSTEA GHEORGHE 


