ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.8/2021
privind reorganizarea comisiilor de specialitate
în cadrul Consiliului Local Ciumani

Consiliul Local al comunei Ciumani,
Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.9/2021
prezentat de Dl.Primar Márton László-Szilárd cu privire la reorganizarea comisiilor
de specialitate în urma modificărilor din componența membrilor Consiliului Local
al comunei Ciumani,
Văzând raportul de specialitate nr.9/2021 a secretarului general al
comunei și avizul consultativ favorabil al celor trei comisii de specialitate,
- prevederile art.124 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- Demisia D-lui consilier Szőcs Csaba și Hotărârea Consiliului Local Ciumani
nr.2/2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea normală a
mandatului de consilier local a Domnului Szőcs Csaba,
-Încheierea nr.398/2021 a Judecătoriei Gheorgheni, prin care a fost validat
mandatul D-lui Sándor Szilveszter, primul supleant de pe lista UDMR al comunei
Ciumani și depunerea jurământului de către dl.consilier,
-prevederile Secțiunii 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului Local al comunei Ciumani aprobtă prin HCl nr.62/2020,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională
în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;Văzând procesul
verbal de afișare nr.491/15.02.2021,
În temeiul dispozițiilor art.129 , art.133 alin.(1), art.139 alin.(1) , art.196
alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

hotăreşte:

Art.unic. Se reorganizează comisiile de specialitate în cadrul Consiliului
Local al comunei Ciumani, după cum urmează:
a) Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia
mediului,
servicii
publice,
administrația
publică
locală,
cooperări
interinstituționale:
1.Czirják Lehel -președinte
2. Domokos Árpád –secretar
3. Csata Etele
4. Korpos Levente
5. Székely Álmos-Szilveszter
b) Comisia pentru buget –finanțe, investiții, administrarea domeniului
public și privat, activități de turism și comerț :
1. Péter László - președinte
2. Sándor Szilveszter- secretar
3. Csiki Csaba
4. Király Szabolcs
5. Székely Álmos-Szilveszter
c) Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sport,
sănătate, familie, muncă, protecţie social, protecţia copilului, protecție civilă,
juridică și de disciplină:
1.Király Szabolcs -președinte
2.Nagy Erzsébet –secretar
3. Gergely József
4. Köllő Csaba
5.Benedek Árpád.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Domokos Árpád

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general: Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din
data de 9 martie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ cu un număr de 13 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din
numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

