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HoTARAREA

din

ln

nr. 'l //

O3.O2.2OL7

privind actualizarea componentei comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al oragului CURTICI pentru mandatul2OL6-2O2O

-

Consiliul Local al oragului Curtici,
Av6nd in vedere:

de motive a Primarului oragului Cuttici, inregistrat5 cu
nr.L065/27 .0L.2OL7;
-raportul de specialitate al Secretarului oragului Curtici, inregistrat cu
expunerea

nr.t066/27 .0t.2OL7;

-Hoti16rea nr.6/2016 a Consiliului Local al oragului Cuttici, privind constituirea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oragului Cuttici pentru mandatul
20L6

- 2020;

-Hot5r6rea nr,LO/03.02.2017 prin care s-a validat mandatul consilierului

local

Cohan Ciprian Mircea;

-op!iunea consilierului nou validat, pregitirea profesionalS, domeniul in care
consilierul i9i desfEgoarE activitatea, cerinta legalS de constituire a unor comisii cu
num5r impar de membri;
- Avizul favorabil nr,1651/03 .O2.2077

al

Comisiei pentru Programe

de

dezvoltare

- finante, agricultura.
Avizul favorabil nr.1503/02.O2.2Ot7 al Comisiei pentru protectia mediului si turism,
juridica, de disciplina, apararea ordinei si linistei publice, a drepturilor cetatenilor.
- Avizul favorabil nr.7527/02.02.2077 Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism,
administrarea domeniului public si privat, gospodarie comunala, servicii, comert.
- Avizul favorabil nr.1568/02.02.2Ot7 Comisia pentru invatamant, sanatate si familie,
cultura, munca si protectie sociala, protectia copilului,activitati sportive si agrement.
-prevederile Ordonanlei Guvernului nr. 35/2002, privind regulamentul-cadru de
siliului Local, aproba$ prin Legea nr. 673/2002,
organizare gi fu
- NumErul
din care "pentru" Je "impotrivat'
, abtineri
I de 15 consilieri in functie,
a
^-1,
in temeiul art. 45 alin, (1) 9i art, 54 din Legea nr. 2t5/2001, privind
administralia publicS localS, republicatS, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare,
economico sociala, buget

-

HorAnASrE
Art.1. Se actualizeazd componenta Comisiei pentru programe de dezvoltare
economico sociala, buget finante, agricultura, a Consiliului local al oragului
Curtici, cu dl, Cohan Ciprian Mircea, consilier local.

comunic5: d-lui Cohan Ciprian Mircea,
formaliunii Partidul Nalional Liberal filiala Arad, Directiei economice din
cadrul primEriei Curtici, Compartiment Resurse Umane, Institutiei Prefectului
judetului Arad, Serviciul
gi Contencios, 2 ex APL.

Art.2.

Prezenta hotbr6re se

PRE9EDINTE DE 9

CONTRA
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