
      ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                    HOTĂRÂRE

Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
13.02.2015,

Având  în  vedere   Proiectul  de  hotărâre  şi  Avizul  Comisiei  de  specialitate  nr.  5  pentru
administratie publica locala, juridica, disciplina, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor
si  a  libertatii  cetatenilor  din  cadrul  Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş  si  referatul
nr.3384 /09.02.2015 al Serviciului Juridic,

Văzând prevederile OG nr35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si
functionare a consiliilor locale art.15, HCL nr.178 din 26.07.2012 privind organizarea comisilor de
specialitate  ale  Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebes  cu  modificarile  ulterioare  ,HCL
nr.15/27.01.2015 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului
Ungur Ioan Dorel si HCL nr. 16/27.01.2015 privind validarea mandatului de consilier local al
domnului Rosu Nicolae Francisc , 

În temeiul art. 36, alin. (1), art. 45 si art.54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                 HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aproba  modificarea  HCL nr.178/26.07.2012  privind  organizarea  comisilor  de
specialitate  ale  Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebes  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare,astfel :

Comisia de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, agricultură şi turism din cadrul
Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  va avea urmatoarea componenta:

• Stanescu Alexandru -presedinte 
• Cornea Stelian -secretar
• Rosu Nicolae Francisc -membru
• Munteanu Manuel Octavian -membru
• Popovici Mihaela Georgiana-membru

Art.2.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredinţează  Primarul  municipiului
Caransebes  prin Consiliul Local al municipiului Caransebes.

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin.
(2), art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
cu modificările şi completările ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Serviciul Juridic ;
- Biroul Audit Inten;
- Rosu Nicolae Francisc 
- Ungur Ioan Dorel
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                         L.S. Consilier Stanescu Alexandru
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