ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA ULIEȘ

HOTĂRÂRE NR.36/2020
privindconstituirea Comisiilor de specialitate al Consiliului local al Comunei Ulieș
Consiliul Local alcomuneiUlieș, întrunitînședințăextraordinară la datade .04.11.2020
Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului:
•

Referatul de aprobare al Primarului comunei Ulieș, înregistrată la nr. 204/S din
30.10.2020;

•

Proiectul de hotărâre nr. 207/S din 30.10.2020

•

Raportulde specialitate al persoanei desemnate cu atribuții de secretar înregistrat la nr.
210/S din 30.10.2020;

•

Ordinul Prefectului Județului Harghita nr. 457/2020 privind constatarea îndeplinirii
condiţiilor legale de constituire a consiliului local al comunei Ulieș.
În conformitate cu prevederile:

•

Art. 24, art. 25, art. 26, art. 27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
alConsiliului local al Comunei Ulieș revizuit prin HCL nr. 37/2019;

•

art. 124, art. 125, art. 126din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 87 alin. (3), 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit.
c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare Consiliul local al Comunei Ulieș adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se constituie Comisiile de specialitate ale Consiliului local al Comunei Ulieș după
cum urmează:
(1)Comisia de specialitate pentru Activități economico-financiare, Administrarea serviciilor
publice furnizate, în următoarea componență:
1. Jakab Erika – președinte;
2. Séra Attila – secretar;
3. Bálint László – membru;
4. Orbán Lukács – membru;
5. Orbán Balázs – membru.

(2)Comisia de specialitatepentruActivități juridice și disciplină, muncă, familie și protecție
socială, învățământ,sănătate și activități sportive, activități social-culturale, culte în următoarea
componență:
1. Derzsi Albert– președinte:
2. Jakab Erika – secretar;
3. Toth Ildikó – membru;
4. Toró Edit – membru;
5. László Csaba – membru.
(3)Comisia de specialitatepentruamenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecţia mediului
şi turism:în următoarea componență:
1. Bálint László – președinte;
2. Toth Ildikó – secretar,
3. Derzsi Albert – membru;
4. Orbán Balázs– membru;
5. Orbán Lukács – membru;
Art. 2. (1) Comisiile de specialitate au următoareleatribuţiiprincipale:
a) analizeazăproiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniullor de activitate;
b) întocmescavizeasupraproiectelor de hotărârişiasupraproblemeloranalizate, pe care le
prezintăconsiliului local;
c) îndeplinescoricealteatribuţiistabiliteprinregulamentul de organizareşifuncţionare a consiliului
local sauînsărcinări date prinhotărâri ale consiliului local, dacăacestea au legătură cu
activitatealor.
(2) Comisiile de specialitateadoptăavize cu majoritatesimplă.
Art. 3Prezentahotărâre se comunică, prinintermediulsecretaruluigeneral al comuneiUlieș,
întermenulprevăzut de lege InstituțieiPrefectului al Județului Harghita, primaruluicomuneiUlieș,
și se aduce la cunoștințăpublicăprinafișarea la sediulPrimăriei, înspațiulaccesibilpublicului.

Ulieș, la04octombrie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bálint László

CONTRASEMNEAZĂ
Persoanadesemnată
Cuatribuții de secretar
Taran Enikő

