ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA BOGDAND
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr. 33/2020
privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al

comunei Bogdand

Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa extraordinară cu
caracter de îndată la data de 11.11.2020 ;

Având în vedere:
•

Referatul de aprobare nr. 455/10.11.2020 la proiectului de hătărâre privind

•
•

Raportul nr. 456/SG/10.11.2020 întocmit de secretarul general al comunei;
Ordinului Prefectului nr. 387 din 30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii
condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Bogdand
Prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local
Bogdand, aprobat prin HCL nr.43/21.11.2019
Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru
elaborarea actelor normative,republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;

•
•

organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei
Bogdand

În conformitate cu prevederile art.124,art. 125, art. 126, art.139 alin. 1,
art. 196, alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se constituie un număr de trei comisii de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Bogdand şi anume:

I. Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului
şi urbanism, protecţia mediului şi turism:

1. Zaharie Ioan - președinte
2. Nagy Iuliana - secretar
3. Nagy Andrei - membru
4. Nagy Valentin - membru
5. Buga Viorel - membru

II. Comisia pentru administraţia publică locală,juridică şi de disciplină, protecţia
socială, familie şi protecţia copilului:

1. Nagy Sándor - președinte
2. Vanca Violin-Vasile - secretar
3. Kállay Sándor - membru

III. Comisia pentru activităţi social-culturale,culte, învăţământ şi sănătate:
1. Csűrős Orsolya - președinte
2. Varga Ferenc - secretar
3. Boldan Viorel - membru

Art.2. Atribuţiile, sarcinile şi funcţionarea comisiilor sunt cele stabilite de Consiliul
local, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare.
Art.3. -Prezenta hotarare se va comunica, prin grija secretarului comunei Bogdand:
•
•
•

Primarului comunei Bogdand;
Institutiei Prefectului Judeţului Satu Mare;
Publicului prin afişare.

Adoptată în şedinţa extraordinară la 11.11.2020.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NAGY IULIANA

CONTRASEMNEAZĂ:
L.S.

SECRETAR GENERAL
AL COMUNEI BOGDAND,
TEMIAN SIMONA

-consilier localPrezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind
Codul Administrativ.
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ;
Nr.total al consilierilor prezenţi; 10;
Nr.total consilieri absenţi: 1;
Voturi pentru: 10;
Voturi împotriva: 0 ;
Abţinere:0.

