
HOTĂRÂREA NR.30  
PRIVIND  MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL  AL 

MUNICIPIULUI TULCEA NR. 4 PENTRU ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, SPORTIVE ŞI DE AGREMENT 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data 
de  30 august 2012; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei de 
specialitate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 4 pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie şi asistenţă socială, sportive şi de agrement, proiect din 
iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie  raportul nr.19368/28.08.2012 al Direcţiei Administraţie Publică 
Locală; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea privind încetarea mandatului de 
consilier local al domnului Baboianu Grigore; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea privind constatarea validării mandatului 
de consilier local al doamnei Radu Valentina; 

-  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/2008 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Tulcea.  
        În temeiul art. 45 alin.(1), şi (6) şi art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia 
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
               
                                                           HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se modifică şi se completează componenţa Comisiei de specialitate a Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea nr. 4 pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 
protecţie şi asistenţă socială, sportive şi de agrement, după cum urmează : 
- se cooptează ca membru în cadrul acestei comisii doamna consilier local Radu Valentina, ca 
urmare încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Baboianu Grigore; 
- se eliberează din calitatea de membru al acestei comisii doamna consilier local Pavel Viorica; 
- se cooptează ca membru în cadrul acestei comisii domnul consilier local Nedelcu Ion. 

ART. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 16/23.07.2012 privind modificarea 
şi completarea Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 4 pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie şi asistenţă socială, sportive şi de 
agrement se revocă, iar H.C.L nr. 7/25.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate în 
cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea se modifică şi se completează în mod 
corespunzător. 

ART. 3 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
                Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ale consilierilor. 
 

                                                                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                                                             CONSILIER, 
          CONTRASEMNEAZĂ 
                  SECRETAR,                                                                  GAFAR Cantimir 
         Jr. BRUDIU Maria     


