ROMANIA
ruDETUL TULCEA
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI CERNA
HOTARAREA NR.l
privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de
validare a Consiliului local al Comunei Cema, judetul Tulcea
Consiliul local al Comunei Cerna, judetul Tulcea, int *if in sedinta de constituire
din data de 22 iunie 2012, in vederea examinarii legalitatii alegerii fiecarui consilier local
si pentru a supune spre aprobare Consiliului local propunerile de validare sau invalidare a
mandatelor de consilieri, prezenti fiind un numar de 13 consilieri locali,
Constatand ca au fost formulate un numar de 3 propuneri pentru comisia de
validare si in urma supunerii la vot au fost alesi urmatorii membri ai comisiei de validare:
1. CACARAN MIHAI
2. CORCEA ruLIAN
3. GELEP FLORICA
Tinand cont de rezultatul votului prin care Comisia de validare a mandatelor a
ales din randul membrilor sai un presedinte si un secretar,
Avand in vedere prevederile art.4, alin.3 din Ordonanta Guvernulut m3512A02
pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a consiliilor locale,
aprobata si modificata prin Legea m.67312002,
In temeiul dispozitiilor nt.31 si art.45 din Legea administratiei publice locale
2A01,
republicata, cu modifi carile si completarile ulterioare,
rc.21 5 I
HOTARASTE

:

Articol unic. Pe intreaga durata a mandatului consiliului local, incepand cu data
de 22 irnie 2A12, se constituie Comisia de validare a mandatelor de consilieri locali
pentru Consiliul local al Comunei Cerna, judetul Tulcea, in urmatoarea componenta:

1.

2.
3.

CORCEA IULIAN - presedinte (12 voturi);
GELEP FLORICA - secretar (12 voturi);
CACARAN MIHAI - membru (12 voturi).

Hotararea a fost adoptata in sedinta din data de 22.06.2012.
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ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI CERNA
HOTARAREA NR.2
privind constatarea rezultatului validarii mandatelor de consilieri ai
Consiliului local al Comunei Cerna, iudetul Tulcea
Consiliul Local al comunei Cema, judetul Tulcea, intrunii in sedinta de constituire
din data de 22 iunie 2012, fiind prezenti un numar de 13 consilieri locali,
Constatand ca in urma voturilor exprimate de candidatii alesi pentru functia de
consilier, in baza raporfului de validare, au fost validate mandatele consilierilor locali :
BODORIN MARIA, CACARAN CRISTIAN, CACARAN MIHAI, CORCEA IULIAN,
DRAGNEA CONSTANTIN, GELEP FLORICA, GHEORGHE NICOLAE, GIACA
ION, GIURGIULEANU GHEORGHE, IOANA CLAUDIU-GIORGIAN, STOLI
HRISTU, $OPU PETRE, TANUR HRISTU,
Avand in vedere prevederile art.7, alin.2 din Ordonanta Guvernului rv.3512002
pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a consiliilor
locale, aprobata si modificata prin Legea nr.673 I 2002,
In temeiul dispozitiilor art.45 din Legea administratiei publice locale rv.2l5l200l,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Articol unic.

- Se valideaza mandatele

Local al comunei Cema. iudetul Tulcea

urmatorilor consilieri locali ai Consiliului

:

BODORIN MARIA, CACARAN CRISTIAN, CACARAN MIHAI, CORCEA
IULIAN, DRAGNEA CONSTANTIN, GELEP FLORICA, GHEORGHE
NICOLAE, GIACA ION, GIURGIULEANU GHEORGTIE, IOANA CLAUDIU.
GIORGIANO STOLI HRISTU, $OPU PETRE' TANUR HRISTU'
Hotararea a fost adoptata in sedinta din data de 22.06.2012.
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ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERNA
HOTARAREA NR.3
privind constituirea Consiliului local al Comunei Cerna, judetul Tulcea
Consiliul Local al comunei Cerna, judetul Tulcea, intrunit in sedinta de constituire
din data de 22 ittrie 2012, prezenti fiind un numar de I 3 consilieri Jocali, Constatand ca au fost validate mandatele a cel putin 213 din numarul de consilieri
stabilit potrivit legii si s-a procedat la depunerea juramantului;
Avand in vedere prevederile art.1, alin.2 si art.8 din Ordonanta Guvernului nr.
cadru de organizare si functionare a
3512A02 pentru aprobarea Regulamentului
consiliilor locale, aprobata si modificata prin Legea nr.673 I 2002,
In temeiul dispozitiilor nt.45 din Legea administratiei publice locale nr.2l5l200l,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

-

HOTARASTE:

Articol unic. - Se constituie Consiliul local al Comunei Cerna, iudetul Tulcea, in
urmatoarea componenta:
BODORIN MARIA
CACARAN CRISTIAN
CACARAN MIHAI
CORCEA IULIAN
DRAGNEA CONSTANTIN
GELEP FLORICA
GHEORGHE NICOLAE
GIACA ION
GIURGIULEANU GHEORGHE
IOANA CLAUDIU-GIORGIAN
STOLI HRISTU
$oPU PETRE
TANUR HRISTU
Hotararea a fost adoptata in sedinta din data de22.46.20t2.

ASISTENTI

PRESEDINTELE
SEDINTEI DE CONSTITUIRE

CACARAN CRISTIAN

GrApA roN
]t
,

CACARAN MIHAI

/ h*"c1
SECRETAR"

DUMITRACHEXALENTIN

r- t
Q*

-

ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMLTNEI CERNA

HOTARAREA NR. 4
privind alegerea presedintelui de sedinta a
Consiliului local al Comunei Cema, judetul Tulcea
a

Consiliul Local al comunei Cem4 judetul Tulcea, intrunit in sedinta de constituire
din data de 22 iunie 2012, prezetxi fiind un numar de 13 consilieri locali,
In urma voturilor exprimate de candidatii alesi pentru firnctia de consilier local,
Avand in vedere prevederile art.9, alin.3 din Ordonanta Guvemului nr. 3512002
pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a consiliilor locale,
aprobata si modificata prin Legea m.673 I 20A2,
In temeiul dispozitiilor art.45 din Legea administratiei publice locale m.21512001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Pe durata sedintelor Consiliului local al Comunei Cema, judetul
Tulcea, este ales ca presedinte de sedinta dl.Giaca lon, pe o perioada de trei luni.

Articol unic

-

Hotararea a fost adoptata in sedinta din data de 22.06.2012.
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ROMANIA
ruDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI CERNA

HOTARAREA

NR.5

privind alegerea Viceprimarului Comunei Cerna, 3uaetut Tulcea
Consiliul Local al comunei Cerna, judetul Tulcea, intrunit in sedinta de constituire
din data de 22 iarue 2012, prezenti fiind un numar de 1 3 consilieri locali,
Vazand rezultatul votului secret exprimat de consilieri, consemnat in procesulverbal de sedinta;

Avand in vedere prevederile art. 11 si art. 13 din Ordonanta Guvernului nr.
3512002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a
consiliilor locale, aprobata si modificata prin Legea w. 673 I 2002,
In temeiul dispozitiilor art.45 din Legea administratiei publice locale m.2l5l2AAl,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Articol unic

- Pe durata mandatului Consiliului local al comunei Cema, judetul Tulcea,

este desemnat ca Viceprimar al Comunei Cerna,

judetul Tulcea, dl. $OPU PETRE.

Hotararea a fost adoptata in sedinta din data de 22.06.2012.
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ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILruL LOCAL AL COMTINEI CERNA
HOTARAREA NR 6
privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al Comunei Cerna, judetul Tulcea
a

Consiliul Local al comunei Cerna, judetul Tulcea, intrunit in sedinta de constituire
din data de 22 iunie 2012, prezenti fiind un mrmar de 1 3 consilieri locali,
Avand in vedere prevederile art.15-30 din Ordonanta Guvernului m. 3512002
pentru aprobarea Regulamentului - cadru de orgarizarc si functionare a consiliilor locale,
aprobata si modificata prin Legea rr. 673 I 2002,
In temeiul dispozitiilor art.45 din Legea administratiei publice locale m.2l5l20}l,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.l. Se organizeaza Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
judetul
Tulcea, pe urmatoarele domenii de activitate si in urmatoarea componenta:
Cema,
COMISIA Nr.l
Domenii de activitate:
- agricultura
- activitatieconomico-financiare
- amenajarea teritoriului si urbanism
- protectia mediului si turism
Componenta:

-

GIACA ION - presedinte;
GHEORGHE NICOLAE - secretar;
CACARAN CRISTIAN- membru;
CORCEA IULIAN - membru;
GIURGIULEANU GHEORGHE -membru;

COMISIA Nr.2
Domenii de activitate:
- invatamant, sanatate si familie
- activitati social culturale, culte
- munca si protectie sociala
- protectie copii, tineret si sport
Componenta:

-

COMISIA Nr.

$OPU PETRE - presedinte;
IOANA CLAUDIU-GIORGIAN
BODORIN MARIA - membru;
CACARAN MIHAI * membru;
GELEP FLORICA - membru;

-

secretar:

3

Domenii de activitate:

Componenta:

-

jtridica si de disciplina

-

DRAGNEA CONSTANTIN - presedinte;
TANUR HRISTU - secretar;
STOLI HRISTU - membru.

Art.z. Functionarea si atributiilor comisiilor de specialitate sunt cele prevazute de
lege si Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.
Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului - judetul Tulcea,
Primarului Comunei Cerna, judetul Tulcea si va fi adusa la cunostinta publica prin afisare
la sediul consiliului local, in termenul legal.
Hotararea a fost adoptata in sedinta din data de 22.06.2012 cu 13 voturi ,,p€otru".
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