
 

 
ROMÂN IA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 

 

 Hotărârea 
Nr. 71 din 28.06.2016 

privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate  
ale Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi 

 
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
ținând cont de prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, 

cu modificările și completările ulterioare, 
 
analizând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 6nm/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

 
în urma consultărilor avute de către consilierii locali, 
 
având la bază prevederile art. 54, alin. (1) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
 
în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. - (1) Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi are cinci comisii de 
specialitate:  

a) Comisia Agricolă și pentru Protecția Mediului, denumită în continuare 
AGRUM;  

b) Comisia Economică și de Buget-Finanțe, denumită în continuare ECOF; 
c) Comisia pentru Educație, Cultură, Sănătate, Protecție Socială, Tineret 

și Sport, denumită în continuare EDUX; 
d) Comisia Juridică, de Legături Externe și de Disciplină, denumită în 

continuare JUREX; 
e) Comisia pentru Urbanism, Dezvoltare Edilitară și Servicii Publice, 

denumită în continuare URDES;  
 
(2) Comisia de specialitate AGRUM avizează proiectele de hotărâri sau 

realizează rapoarte pentru următoarele domenii:  
a) politica agricolă locală;  
b) protecția și refacerea mediului;  
c) resursele naturale;  



d) drumurile și transportul agricole; 
e) alte domenii stabilite de către consiliul local.  
 
(3) Comisia de specialitate ECOF avizează proiectele de hotărâri sau 

realizează rapoarte pentru următoarele domenii:  
a) politica bugetară a comunei;  
b) politica fiscală a comunei;  
c) activitatea economică din comună;  
d) aprobarea documentațiilor tehnice pentru investiții;  
e) acordarea de facilități financiare sau fiscale;  
f) protecția consumatorilor;  
g) patrimoniul;  
h) alte domenii stabilite de către consiliul local.  
 
(4) Comisia de specialitate EDUX avizează proiectele de hotărâri sau 

realizează rapoarte pentru următoarele domenii:  
a) agenda culturală a localității;  
b) politica educațională;  
c) sănătatea publică;  
d) măsurile de protecție socială;  
e) activitățile/acțiunile/investițiile de tineret și sport;  
f) protecția copilului, a persoanelor vârstnice, a familiei și a categoriilor 

vulnerabile din punct de vedere social;  
g) cultele religioase;  
h) aplicarea legilor de sprijin a anumitor categorii de cetățeni: tineri, 

specialiști, cadre didactice, veterani, revoluționari, deportați, etc.;  
i) acordarea de distincții sau calitatea de cetățean de onoare;  
j) alte domenii stabilite de către consiliul local. 
 
(5) Comisia de specialitate JUREX avizează proiectele de hotărâri sau 

realizează rapoarte pentru următoarele domenii:  
a) ordinea publică;  
b) situațiile de urgență;  
c) evidența persoanelor;  
d) activitățile de administrație social-comunitară;  
e) cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine;  
f) înfrățiri;  
g) aderări la asociații ale administrației publice locale sau intercomunitare;  
h) cooperarea și asocierea cu alte unități administrativ-teriotoriale din țară 

sau străinătate;  
i) disciplina ședințelor consiliului local;  
j) alte domenii stabilite de către consiliul local.  
 
(6) Comisia de specialitate URDES avizează proiectele de hotărâri sau 

realizează rapoarte pentru următoarele domenii: 
a) politica de dezvoltare urbanistică a comunei;  
b) podurile şi drumurile publice;  
c) transporturile; 
d) strategia de dezvoltare a comunei;  
e) serviciile publice din subordinea autorităților publice locale;  
f) alte domenii stabilite de către consiliul local. 
 



Art. 2. - Se  stabilește componența comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi conform Anexei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 

intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei Dudeștii Noi, consilierilor locali și prefectului județului Timiș, 
președintelui Consiliului Județean Timiș  și se aduce la cunoștință publică prin 
afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro. 
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PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

         
 …………………………….………………………… 

Stelian-Ioan BUTARIU 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEȘTII NOI 

   …………………………….………………………… 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

L.S. 
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Componența comisiilor de specialitate  

ale Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Comisia Prenumele și numele 

1. AGRUM 

1. Rodica CONDEESCU  

2. Daniel-Emanuel  LUPĂȘTEAN 

3. Camelia MINGEA (s)2 

4. Constantin PREȘEA (p)3 (b)4 

5. Dumitru-Florin SÂRCA (b) 

2. ECOF 

1. Adrian-Leonida CAPSALI  

2. Maria CÎRJĂ 

3. Camelia MINGEA (p) (b) 

4. Marius-Cosmin POROJAN (s) (b) 

5. Grigore-Bogdan RIȘCO 

3. EDUX 

1. Stelian-Ioan  BUTARIU (p) (b) 

2. Rodica CONDEESCU (s) (b) 

3. Maria GAȘPAR (b) 

4. Marius-Cosmin POROJAN 

5. Carmen-Livia SIMINIC (b) 

4. JUREX 

1. Adrian-Leonida CAPSALI (p) (b) 

2. Maria CÎRJĂ (b) 

3. Maria GAȘPAR 

4. Constantin PREȘEA 

5. Carmen-Livia SIMINIC (s) 

5. URDES 

1. Stelian-Ioan BUTARIU  

2. Ion GOȘA (b) 

3. Daniel-Emanuel LUPĂȘTEAN b) 

4. Grigore-Bogdan RIȘCO (p) (b) 

5. Dumitru-Florin SÂRCA (s) 

 

 

                                                           
1
 Hotărârea Consiliului Local 

2
 (s) – secretar  

3
 (p) – președinte 

4
 (b) – comisia de bază 


