
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  PROIECT 
             

                                  

      HOTĂRÂREA NR.____ 
privind desemnarea preşedintelui Comisiei de urbanism, protecţia mediului şi 

conservarea monumentelor 
 
      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 

31.08.2017; 
      Având în vedere raportul nr.113405/2017 întocmit de Biroul Relaţii cu 

Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă prin care se propune desemnarea 
preşedintelui Comisiei de urbanism, protecţia mediului şi conservarea monumentelor; 
           În conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, art.18 din Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale  şi 
art.42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.493/2009; 

   În temeiul art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se ia act de cererea de demisie din funcţia de preşedinte al Comisiei urbanism, 

protecţia mediului şi conservarea monumentelor, a dlui. Bărăgan Stelian. 
Art.2. Se desemnează în funcţia de preşedinte al Comisiei urbanism, protecţia mediului 

şi conservarea monumentelor, dl./dna.______________. 
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2016. 
  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă 
Documente şi Arhivă şi persoana desemnată la art.2 vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
  
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
        PRIMAR, 
    Mihail GENOIU 

 

PT. SECRETAR, 
  Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă 

Nr. 113405 / 21.08.2017    

              Se aprobă, 

               PRIMAR, 

         Mihail GENOIU 

                   

                  Avizat, 

         PT. SECRETAR 

              Ovidiu MISCHIANU 

 

 

RAPORT 

privind desemnarea unui nou preşedinte al Comisiei II urbanism, protecţia 

mediului şi conservarea monumentelor 

             

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/23.06.2016, s-a stabilit numărul 
comisiilor de specialitate şi domeniul de activitate al acestora, precum şi 
componenţa nominală a comisiilor, în conformitate cu prevederile art. 54 din 
Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, coroborată cu 
art. 15 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 
aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, modificată şi completată. 

 În şedinţa Comisiei de urbanism, protecţia mediului şi conservarea 
monumentelor din data de 27.07.2017, dl. Bărăgan Stelian a anunţat că 
demisionează din funcţia de preşedinte al acestei comisii, dobândită potrivit actului 
de autoritate mai sus precizat. 

 În această situaţie, potrivit prevederilor art. 18 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 35/2002, modificată şi completată, comisia de specialitate, prin vot 



deschis a majorităţii consilierilor ce o compun, va alege un nou preşedinte. 
Propunerea urmează să fie înaintată Consiliului Local al Municipiului Craiova 
care, potrivit art. 42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.493/2009, va hotărî atribuirea acestei funcţii consilierului local astfel propus. 

 Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 54 
din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, art. 18 
din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, modificată şi completată şi art. 42 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 493/2009, propunem 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

             a) luare act de cererea de demisie din funcţia de preşedinte al Comisiei de 
urbanism, protecţia mediului şi conservarea monumentelor, a dlui. Bărăgan 
Stelian. 
             b) desemnarea în funcţia de preşedinte al Comisiei de urbanism, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor, a dlui/dnei ___________________ 
             c) modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr. 
6/23.06.2016. 

 

  Şef Birou,      Întocmit,  

               Gîrd Gheorghiţă       insp. Barbu Alina 
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