
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal: 4121978, CP: 

117005, Tel./Fax: 0248 / 735005 

 

PROIECT DE HOTARARE NR.2/ 2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

al Comunei Albestii de Arges 

 

                Consiliul local al comunei Albestii de Arges, întrunit în şedinţă 

extraordinară, la data de 06.11.2020; 

     Avand in vedere: 

     - referatul de aprobare nr. 6049 / 02.11.2020, din partea d-lui Primar, 

Popa Gabriel; 

     - raportul de specialitate nr.6050 / 02.11.2020, al secretarului general al  

Comunei Albestii de Arges;  

      În temeiul prevederilor art.124, art.129 alin. (2) lit.a), 139 alin. (1) 

și art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTARASTE: 

 

                Art.1. Se stabileste numarul comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Albestii de Arges la 3. 

       Art.2. Se stabileste denumirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al comunei Albestii de Arges, conform anexei nr.1, care 

face parte integranta din prezenta hotarare.  

        Art.3. Numarul membrilor fiecarei comisii de specialitate va fi  

dupa cum urmeaza: Comisia nr.1- 5 membri, Comisia nr.2 – 3 membri si 

Comisia nr.3 – 5 membri. 

        Art.4. Se nominalizeaza membrii fiecarei comisii prin propunerile 

facute de catre fiecare grup de consilieri, conform anexei nr.2, care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

         Art.5. (1) Consilierii locali au dreptul la indemnizatie lunara doar 

daca participa la cel putin o sedinta a autoritatii deliberative si o sedinta a 

comisiei de specialitate, pe luna, desfasurate in conditiile legii. 

           (2) Indemnizatia lunara  pentru consilierii locali care 

participa la sedintele mentionate la alin.(1) se stabileste in cuantum de 10 % 

din indemnizatia lunara a primarului, in conditiile prevazute de lege.         



           Art.6. Primarul comunei Albestii de Arges prin compartimentele 

de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                  Art.7. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul 

secretarului general al comunei, in termenul prevazut de lege si va afisata pe 

site-ul  comunei Albestii de Arges : albestiidearges.ro pentru aducerea la 

cunostinta publica: 

- Primarului comunei Albestii de Arges; 

- Institutiei Prefectului judetului Arges. 

                                

Data: 03.11.2020  

 

 
Initiator proiect,                                                                        Avizat,    

Primar,                                                                                Secretar general,                                                               

Popa Gabriel                                                                             Isfan Elena  
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ANEXA NR.1 LA PROIECT NR.2 / 2020 

 

 

 

DENUMIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

 

 

 

COMISIA NR. 1 - pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-

finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodarie comunala, servicii si comert; 

COMISIA NR. 2 - pentru protectia mediului si turism, juridica, apararea 

ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor; 

COMISIA NR. 3 - invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale 

si sportive, culte, munca si protectie sociala, pentru copii si tineret. 

 

 

          

 

 

 
Initiator proiect,                                                                        Avizat,    

Primar,                                                                                Secretar general,                                                               

Popa Gabriel                                                                             Isfan Elena  
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ANEXA NR.2 LA PROIECT NR.2 / 2020 

 

COMPONENTA NOMINALA A COMISIILOR DE SPECIALITATE 

ALE CONSILIULUI LOCAL ALBESTII DE ARGES 

 

COMISIA NR.1 - pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-

finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodarie comunala, servicii si comert: 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

4.____________________________ 

5.____________________________ 

 

COMISIA NR. 2 - pentru protectia mediului si turism, juridica, apararea 

ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor; 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

4.____________________________ 

5.____________________________ 

 

COMISIA NR. 3 - invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale 

si sportive, culte, munca si protectie sociala, pentru copii si tineret. 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

4.____________________________ 

5.____________________________ 

 
Initiator proiect,                                                                        Avizat,    

Primar,                                                                                Secretar general,                                                               

Popa Gabriel                                                                             Isfan Elena  

 

 


