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H O T Ă R Â R E A nr. 6  
din 25.06.2012 

 

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Zăbrani 

 
 

Consiliul local al comunei Zăbrani, întrunit în şedinţa de constituire din data de 
25.06.2012. 
 

Având în vedere: 
-Ordinul nr. 330/ 22.06.2012 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de 

constituire a Consiliului Local al comunei Zăbrani , 
-Procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 10 iunie 2012 în comuna 

Zăbrani; 
În temeiul prevederilor art. 54 al Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală, coroborate cu prevederile art. 15, respectiv Anexa 2 din OG nr. 35/2002, modificată şi 

completată , pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1: Se organizează comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiare, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 

mediului, servicii şi comerţ, pe lângă Consiliul Local al comunei Zăbrani , având următoarea 
componenţă: 

1. Dl. Lazăr Gheorghe Valeriu , consilier local din partea MC-L .  

2. Dl. Pantea Florin Gabriel , consilier local din partea MC-L.  
3. Dl. Neculae Dan , consilier local din partea MC-L .  

4. Dl. Tomi Casia Liviu , consilier local din partea PNL.  
5. Dl. Potra Dorel , consilier local din partea PNL .  

Art.2: Se organizează comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie social, activităţi sportive şi agreement, pe lângă Consiliul Local al comunei Zăbrani , 
având următoarea componenţă: 

1. Dl. Baba Ionel Fănel , consilier local din partea PSD.  
2. Dl. Ianc Graţian , consilier local din partea PNL .  
3. Dl. Codrean Dănuţ , consilier local din partea MC-L .  

Art.3: Se organizează comisia de specialitate pentru administraţie public locală, juridic, 
apărarea ordinei şi liniştii publice, drepturile omului, pe lângă Consiliul Local al comunei Zăbrani , 

având următoarea componenţă: 
1. Dl. Milosav Adrian , consilier local din partea MC-L .  
2. Dl. Creţ Liviu , consilier local din partea MC-L .  

3. D-na  Gurmai Lavinia Paulina, consilier local din partea MC-L .  
4. Dl. Ianc Graţian , consilier local din partea PNL .  

5. Dl. Ciceu Petru , consilier local din partea PNL .  
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Art.4:  Prezenta hotărâre se comunică 

 Primarului ales al comunei Zăbrani,  
 Instituţia Prefectului – Judeţul Arad .  

Art.5. Secretarul comunei Zăbrani va îndeplini procedura de comunicare a prezentei 
hotărâri.  
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