COMUNA BOGDAND, JUDEȚUL SATU MARE
BOGDAND, NR.310/A, TEL/FAX:0261-828201, e-mail:bocotar@yahoo.com

ROMÂNIA
Judeţul SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI BOGDAND
HOTĂRÂREA Nr.4/2019
privind modificarea componenţei Comisiilor de specialitate din Cadrul
Consiliului local al comunei Bogdand
Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară la data de
09.01.2019;
Având în vedere:
-faptul că au intervenit modificări în componenţa nominală al Consiliului local
al comunei Bogdand;
- propunerile făcute de consilierii locali din Consiliul local al comunei Bogdand;
În temeiul prevederilor art.54 al Legii nr.215/2001 – republicată privind
administraţia publică locală, coroborate cu prevederile art.15, art.16, respectiv Anexa
nr.2 din O.G. nr.35/2002 modificată şi completată, pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
În temeiul prevederilor art.54 al Legii nr.215/2001 – republicată privind
administraţia publică locală, coroborate cu prevederile art.15, respectiv Anexa nr.2
din O.G. nr.35/2002 modificată şi completată, pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Componenţa comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al
comunei Bogdand se modifică astfel:
I.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism:
a).
Nagy Iuliana
din partea UDMR;
b).
Mészáros Valentin
din partea UDMR;
c).
Dumuţa Patriţiu
din partea PSD;
d).
Kürti Sándor
din partea PPMT;
e)
Szilagyi Antal-Attila
din partea UDMR;
II.Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătatate:
a).
Nagy Vasile
din partea UDMR;
b).
Şimonca Vasile
din partea ALDE;

COMUNA BOGDAND, JUDEȚUL SATU MARE
BOGDAND, NR.310/A, TEL/FAX:0261-828201, e-mail:bocotar@yahoo.com

c).
Buga Viorel
din partea PNL;
III.Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină,
protecţia socială, familie şi protecţia copilului:
a).
Kállay Sándor
din partea UDMR;
b).
Mihoc Ioan
din partea PSD;
c).
Câmpan Dorin
din partea ALDE.
Art.2.- Secretarul comunei Bogdand va îndeplini procedura de comunicare a
prezentei hotărâri, Primarului comunei Bogdand şi Instituţiei Prefectului Judeţului
Satu Mare;

Adoptată în şedinţa ordinară din 09.01.2019 .

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
SZILAGYI ANTAL-ATTILA
COMUNEI,

delegate
L.S.

-consilier local-

Contrasemnează:

SECRETARUL

Cu atribuții
Temian Simona

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv
ale art.98 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11;
Nr.total al consilierilor prezenţi; 11;
Nr.total consilieri absenţi: 0 ;
Voturi pentru: 11;
Voturi împotriva: 0 ;
Abţinere:0.

