ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 8/2021

Privind reorganizarea Comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului local al comunei Valea Crişului
Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 28.01.2021,
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de primarul comunei Valea
Crişului privind necesitatea reorganizării Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al
comunei Valea Crişului în vederea bunei desfășurări a activității Consiliului Local
Având în vedere validarea mandatului de consilier local al domnului Ördög Róbert precum
Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 54/2020 privind organizarea Comisiilor
de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Valea Crișului
În baza şi în executarea prevederilor:
- Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei Valea Crișului,
județul Covasna, aprobat prin Hotărârea nr.24/05.03.2020,
- art.124, art. 125, art. 126, art. 127 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
art 58 alin (1), art 59 și art 60 din Legea nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 129, art. 134 alin.(3) lit.’’b’’, art. 139, art. 196 și art. 208 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se reorganizează componenţa Comisiilor de specialitate organizate la nivelul
Consiliului local al comunei Valea Crişului stabilită prin Hotărârea nr 54/2020, după cum
urmează:

I.

Comisia de agricultură, de protecția a mediului și turism
Dl Bedő Zsolt-András - președinte
Dl Költő Attila-Kázmér - secretar
Dl Költő Zsombor – membru

II.

Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
Dl Vancea Lajos - președinte
Dl Kiss Károly - secretar
Dna Varga Ottilia-Éva– membru

III.

Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism
Dl Dávid Ferenc - președinte
Dl Para Magor-Róbert - secretar
Dl Költő Attila – membru

IV.

Comisia pentru tineret, cultură și sport
Dl Ördög Róbert - președinte
Dl Kiss Károly - secretar
Dl Dávid Ferenc – membru

Art.2 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din O.U.G nr 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Valea Crişului, la 28.01.2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VARGA OTTILIA-ÉVA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei
PANAITE ANA-DIANA

