
 
Republica Moldova                                                                       Республика Молдова 

Raionul Floreşti                                                                            Район Флорешть 

Consiliul orăşenesc Floreşti                                                         Городской Совет Флорешть 

 
DECIZIE 

Din  ________2019                                                                  nr. _____ 

Cu privire la constituirea  comisiilor consultative  

de specialitate ale Consiliului orăşenesc Floreşti 
 

În temeiul art.14 alin.(2) lit. w) din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436/2006 , Consiliul orăşenesc DECIDE : 

1. Se constituie comisiile consultative de specialitate pentru următoarele domenii de 

activitate : 

1) Domeniul economic, buget şi finanţe (7 consilieri); 

2) Domeniul amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului (7 consilieri); 

3) Domeniul social (5 consilieri); 

4) Domeniul ordine publică, securitate şi drept (5 consilieri). 

2. Se aprobă componenţa comisiilor consultative de specialitate, după cum urmează: 
 

1) Domeniul economic, buget şi finanţe: 

1. Guranda Natalia 
2. Mărcăuţan Elena 
3. Gordilă Vasilii 
4. Vlas Iurii 

5. Sochircă Sergiu 
6. Gustoi Eugeniu 
7. Rusu Svetlana 
                      

 
2) Domeniul amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului: 

1. Gîtu Ghenadie 
2. Simaşco Ghenadie 
3. Boţco Ana 
4. Braghiş Nicolae 

5. Lozan Andrei 
6. Crîjanovschi Ruslan 
7. Gancear Gheorghii  

 
3) Domeniul social: 

1. Ivanov Alexei 
2. Tomacu Mariana 
3. Movilă Georgeta 

4. Ciulicov Elena 
5. Gulii Serghei 

 

4) Domeniul ordine publică, securitate şi drept: 
1. Groza Sergiu 
2. Gangan Iurie 
3. Ladaniuc Ghenadie 

4. Paniş Ştefan 
5. Movilă Georgeta 

 

 

Preşedintele şedinţei        

 

Secretar al  Consiliului orăşenesc     Daniela ANTON 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Notă informativă 

În temeiul art.13 alin.(5) din Legea RM  nr.436/2006 privind administraţia publică locală 

prevede că după constituirea consiliului local, consilierii orăşeneşti urmează să decidă şi să 

formeze organele sale de lucru (fracţiuni şi comisii consultative de specialitate) în condiţiile 

Legii nr. 457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea 

consiliilor locale şi raionale. Deci se propune a forma 4 comisii consultative de specialitate, pe 4 

domenii de activitate, acestea urmînd să reflecte Domeniul economic, buget şi finanţe; Domeniul 

amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului; Domeniul social şi Domeniul ordine 

publică, securitate şi drept. 

Conform Regulamentului cadru, membrii comisiei pot fi numai consilieri, iar numărul de 

membri în fiecare comisie trebuie să fie impar. 

Fiecare comisie de specialitate îşi alege prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, 

preşedintele şi secretarul său.  

Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale consiliilor şi sînt menite să 

asigure eficienţa activităţii lor.  

Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa consiliului şi sînt subordonate acestuia. 

Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a consiliului. Membri 

ai acestora pot fi numai consilierii.  

Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată. 

Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv. 

Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în 

fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, raional,  în funcţie de 

ponderea acestora în cadrul consiliului. 

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor 

independenţi - de către consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi 

domeniul de activitate a comisiei. 

În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un 

consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia. 

 

Raportor: Anton Daniela, secretar al Consiliului orăşenesc 

 

 


