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Avizat, 
Secretar general al  
comunei Bogdand 

Temian Simona 
 

Nr. 1541 din 29.05.2020 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI BOGDAND 
 

PROIECT DE HOTARARE 
 

privind  modificarea și completarea  Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
local Bogdand 

  
Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară la data de 

_____________ ; 
 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 1542/29.05.2020  întocmit de primarul comunei 
Bogdand; 
- adresa înregistrată cu nr. 1460/21.05.2020 a d-lui Meszaros Valentin, membru în 
Comisia pentru activităţi economico-financiare,agricultură,amenajarea teritoriului şi 
urbanism,protecţia mediului şi turism prin care renunță la funcția de președinte al 
comisiei 
 Ținând cont de: 
- prevederile art. 124 alin. (2) și alin. (5), art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrative 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 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 - PREȘEDINTE  
 b).     Dumuţa Patriţiu  din partea  PSD   - SECRETAR 

c). Mészáros Valentin  din partea  UDMR - MEMBRU 
 d).      Kürti Sándor   din partea PPMT- MEMBRU 
 e) Buga Viorel       din partea  PNL- MEMBRU  
 
II.Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătatate: 
 a).  Nagy Vasile    din partea UDMR- PREȘEDINTE 
 b). Şimonca Vasile   din partea ALDE- SECRETAR 
 c). Buga Viorel     din partea  PNL- MEMBRU  
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III.Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, protecţia 
socială, familie şi protecţia copilului: 
 a). Kállay Sándor  din partea  UDMR- PREȘEDINTE 
 b). Mihoc Ioan   din partea  PSD- SECRETAR 
 c). Şimonca Vasile   din partea ALDE- MEMBRU 
 

Art. 2.-Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general 
al comunei Bogdand, în termenul prevăzut de lege:  

 Primarului comunei Bogdand,  
 Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare,  

 
Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 
 

INIȚIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 
L.S 
Prezenta 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: 9 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 


