CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
JUDETUL BIHOR
HOTĂRÂRE
-privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Marghita

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta din
28.06.2016
In conformitate cu prevederile art. 15 alin. 1 si art. 17 din O.G. 35/2002
aprobată prin Legea 673/2002 privind Regulamentul cadru de organizare si
functionare a consiliilor locale si cu art. 54 din legea 215/2001 , republicată, cu
modificările si completările ulterioare
In baza art. 54 din Legea 215/2001 , legea administratiei publice locale,
republicată
Hotărăşte:
Art. 1 Se constituie un număr de 5 comisii de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Marghita si anume:
1. Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si
privat
Arkosi Anton - comisie de baza
Horvath Sandor –comisie de bază
Sas - Adăscălitii Marcel –Emil
Pop Raul Cristian
Ciarnau Claudiu Ioan –comisie de baza
2. Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului
Horvath Sandor
Papai Iosif
Sas-Adăscălitii Marcel –Emil –comisie de bază
Ciora Florian
Sandor Emil
3. Comisia socială, Invatamant, sanatate, culte si protectie socială
Nagy Gabriella comisie de baza
Szabo Peter comisie de baza
Maries Mihaela –comisie de baza
Ciora Florian – comisie baza
Dragomir Iuliu Cristian

4.Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană
Papai Iosif – comisie de baza
Nagy Gabriella
Pop Raul Cristian –comisie de baza
Sandor Emil –comisie de baza
Dragomir Iuliu Cristian -comisie de baza
5.Comisia turism, mediu si agricultură
Almasi Stefan Mihai –comisie de baza
Borsi Ernest-comise de baza
Lazar Ioan –comisie de bază
Oros Ramona –comisie de baza
Pop Viorel-comisie de baza
Art. 2 Atributiile, sarcinile si modul de functionare al comisiilor se vor
stabili prin regulamentul propriu de functionare al consiliului local.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica:
Institutiei Prefectului Bihor
pentru afisare
la dosar

Presedinte de sedinta
Horvath Sandor

Marghita, Nr.6 din 28 iunie 2016
Adoptată cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti

Contrasemnează
Demeter Cornelia

