
 
 
 
 
 
 
 
     H O T Ă R Â R E A   Nr.59 
     din  19 noiembrie 2020. 
 
privind :Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cuca, 
judeţul Galaţi.  
___________________________________________________________________________ 
Iniţiator :  Vlad Mihăiţă  – primarul  comunei Cuca , judeţul Galaţi ;  
Numărul şi data proiectului de hotărâre:5871 din 13.11.2020  ;  
 
         Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă extraordinară ;  
 
 Având în vedere  Referatul de aprobare prezentat de iniţiator , înregistrat  la nr. 5871 
din 13 noiembrie 2020  ;  
 Având în vedere raportul de specialitate  întocmit de  compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  , înregistrat la nr.5872 din 13 noiembrie 2020;     
            Având în vedere Ordinul Prefectului nr.541 din 30.10.2020 privind constatarea ca 
legal constituit a Consiliului local al comunei Cuca, județul Galați  . 
  Având în vedere art.17, art.18 și art.19 din Regulamentul de organizare și funcționare 
al Consiliului local , aprobat prin Hotărârea Consiliului local Cuca nr.56/24.10.2010 privind 
reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local;  
 Având în vedere art.124, precum și art.129 alin.(2) lit.a)  din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019  privind Codul administrativ , cu modificările și completările 
ulterioare ;  

În temeiul  art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;  

 
 
  Adoptă prezenta        H O T Ă R Â R E: 
  
  

Art.1  Se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Cuca , 
judeţul Galaţi, în următoarele domenii de activitate  şi în următoarea componenţă: 

a).COMISIA nr.1 Comisia pentru programe de dezvoltare economico sociale , buget 
finanţe administrarea domeniului public şi privat al comunei , agricultură , gospodărie 
comunală , protecţia mediului , servicii şi comerţ :  

- Numele şi prenumele                             Formaţiunea politică 
-__________________________________________________________ 
-__________________________________________________________ 
-__________________________________________________________ 
-__________________________________________________________ 
-__________________________________________________________ 
b).COMISIA nr.2  Comisia pentru învăţământ , cultură , sănătate , protecţie socială, 

activităţi sportive şi de agrement :  

 R O M Â N I A 
 JUDEŢUL GALAŢI         
 COMUNA CUCA           
 CONSILIUL LOCAL   
 



- Numele şi prenumele                             Formaţiunea politică 
-__________________________________________________________ 
-__________________________________________________________ 
-__________________________________________________________ 
 
c). COMISIA nr.3  Comisia pentru administraţie publică locală , juridică , apărarea 

liniştii şi ordinii publice,  a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor :  
-Numele şi prenumele                             Formaţiunea politică 
-__________________________________________________________ 
-__________________________________________________________ 
-______________________________________________________ 
Art.2 – Funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt prevăzute în 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local. 
Art.3 Secretarul  comunei Cuca , judeţul Galaţi, va aduce la cunoştinţă persoanelor 

interesate prezenta hotărâre, precum şi cetăţenilor, prin afişare și publicare în Monitorul 
oficial local .  

 
 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
 
 
                 
   

CONTRASEMNEAZĂ 
          Secretar, Marin Angelică 
 
 


