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H O T Ă R Â R E 
privind constituirea comisiilor de specialitate  

pe principalele domenii de activitate  
 
 
 
 

Consiliul local al orașului Siret, Judeţul Suceava 
 

În baza dispoziţiilor art.54 şi art.45 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001,  ale art.15 şi 30 din Anexa nr. 1 la  Ordonanţa Guvernului nr. 
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, 

 
 
    H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art. 1  În cadrul Consiliului local al orașului Siret se  organizează un 

număr de  3 comisii de specialitate, după cum urmează : 
a) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ; 
b) Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 

c) Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, învăţământ, sănătate, 
cultură, protecţie socială, activitate sportivă şi agrement. 

 Art. 2. Stabileşte un număr de 5 consilieri pentru Comisia pentru programe 
de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat, servicii şi comerţ, având următoarea componenţă: 

1. Dobrincu Ionel    - președinte 
2. Cost Iosef    - secretar 
3. Harasemiuc Liliana-Elena  - membru 
4. Mihăilă Alina-Camelia  - membru 
5. Scorobohaci Remi Marius  - membru 
   Art.3. Stabileşte un număr de 5 consilieri pentru Comisia amenajarea 

teritoriului şi urbanism, agricultură, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură , având următoarea 
componenţă: 



1. Mocrei Leonard-Cristian - președinte 
2. Moloce Ștefan   - secretar 
3. Haiura Viorel   - membru 
4. Mateiciuc Constantin-Alin - membru 
5. Tablan Vasile    - membru 
Art.4. Stabileşte un număr de 5 consilieri pentru Comisia pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate 
sportivă şi agrement, având următoarea componenţă: 

1. Sauciuc Dan-Vasile - președinte 
2. Boinicu Constantin - secretar 
3. Crețu Florin-Doru - membru 
4. Lavric Orest  - membru 
5. Mațner Liviu-Vasile - membru 
 
 
           Art. 5.    Secretarul unităţii administrativ teritoriale va asigura 

comunicarea prezentei hotărâri. 
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