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H O T Ă R Â R E A Nr. 14
din 17. 02. 2022
privind completarea Comisiilor de specialitate al Consiliului local

Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Roşiori;
Referatul de aprobare nr. 28 din 10.02.2022 întocmită de Primarul comunei Roșiori;
Raportul de specialitate nr. 29 din 10.02.2022 întocmit de Compartimentul de specialitate prin care se
propune completarea Comisiilor de specialitate devenite vacante în urma demisiei d-nei Szabo Annamaria
din funcția de consilier local și din funcțiile deținute în comisiile de specialitate nr.2 și 4,
Luând în considerare prevederile HCL 4/27.10.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de
specialitate ale Consiliului Local,
Încheierea nr.238/03.02.2022 pronunțată de Judecătoria Oradea pentru validarea mandatului
consilierului local supleant din cadrul Consiliului Local al Comunei Rosiori în locul d-nei Szabo
Annamaria
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 administrativ
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al comunei Rosiori
HOTĂRĂȘTE
Art.1.- În urma validării funcției de consilier local a d-nei Pap Silvia de către Judecătoria Oradea,
componenţa comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Roșiori nr.2 și 4 se
modifică astfel:
◊

Comisia de specialitate al Consiliului Local Roşiori nr. 2 (Comisia pentru agricultură,
gospodărirea comunală, protecţia mediului, turism, servicii şi comerț) va avea următoarea
conponență:
1.
2.
3.
4.
5.

Nagy Zoltan - presedinte
Șandor Titus Mircea - secretar
Pap Silvia - membru
Kerecsenyi Emeric- membru
Bolojan Florin-Mircea - membru

◊

Comisia de specialitate al Consiliului Local Roşiori nr. 4 (Comisia pentru administraţia publică
locală, juridică, apărarea ordinei şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului și
urbanism) va avea următoarea conponență:

1.
2.
3.
4.
5.

Pap Silvia
Bolojan Florin-Mircea - secretar
Kerecsenyi Emeric
Roboș Gavril
Szabó Ioan

Urmând ca membrii comisiei să aleagă președintele comisiei.
Art.2. Se aprobă componenţa comisiilor de specialitate al Consiliului local al comunei Roșiori
detaliat pe funcții în cadrul Comisiilor de specialitate așa cum sunt prevăzute în anexa 1, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei,
în termenul prevăzut de lege cu, Primarul comunei Roșiori, Instituția Prefectului - Județul Bihor, membrii
comisiilor de specialitate și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei
Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE
AUTORITĂȚII DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Kerecsenyi Emeric

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Varga Sandor

Hotărârea a fost adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenți la
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.

