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H O T Ă R Â R E A  Nr. 4 
 din 27. 10. 2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate 

 
               Consiliul local al comunei Roșiori 
              
  Având în vedere: 
               - prevederile O.P.nr. 724/27.10.2020 , privind constatarea ca legal constituit a 
Consiliului local al comunei Roșiori; 
      - art.124 alin.(1) - (5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ 
                 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
 

H O T H O T H O T H O T Ă R  R  R  R Ă    Ş T E: T E: T E: T E:    
 
 
    ART.1. Se constituie un număr de  - 4 -  comisii de specialitate al Consiliului local al comunei 
Roşiori, după cum urmează: 
                   
 
1.   Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanŃe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei,  
 
           -   KELEMEN GEZA 
          -  ROBOȘ GAVRIL 
          -  BLAGA DUMITRU 
          -  TOTH ALEXANDRU  
           -  
          
2. Comisia pentru agricultură, gospodărirea comunală, protecŃia mediului turism,  
servicii şi comerț           
 

- NAGY ZOLTAN  
- BOROZSNYAI MARTA 
- SZABO ANNAMARIA  
- KERECSENYI EMERIC 
- BOLOJAN FLORIN-MIRCEA 
 
 
 



 
 

          
3.       Comisia pentru învăŃământ, sănătate, protecŃie socială, protecŃia copilului, cultură, culte, 
activităŃi sportive şi de agrement         
 

- BLAGA DUMITRU 
- KENCSE IRMA 
- KELEMEN GEZA 
- NAGY ZOLTAN 
- TOTH ALEXANDRU 

 
        
4.   Comisia pentru administraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinei şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăŃenilor, amenajarea teritoriului și urbanism  
   

- SZABO ANNAMARIA  
- BOLOJAN FLORIN-MIRCEA 
- KERECSENYI EMERIC 
- ROBOȘ GAVRIL  
-  

 
     ART. 2. AtribuŃiile, sarcinile şi funcŃionarea comisiilor se va stabilii de consiliul local prin 
Regulament. 
 
    ART. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, 
în termenul prevăzut de lege cu, primarul comunei Roșiori, prefectul județului 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.   
 
 
            
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
     Hotărârea a fost adoptată cu   10   de voturi „pentru” , 0  voturi „împotrivă”, 0  „ abţineri” din totalul de 10 consilieri în 

funcţie 
 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Blaga Dumitru 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


