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PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
 

Pentru  completarea Hotărârii nr. 6 din 18.06.2008 privind  alegerea 
membriilor comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al oraşului 

Miercurea Nirajului 
 

Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând Hotărârea nr. 6 din 18 iunie 
2008 şi completarea cu candidaŃii independenŃi Bartok Iosif şi Berecki Victor a listei 
partidelor politice, alianŃelor electorale, organizaŃiilor cetăŃenilor români aparŃinând 
minorităŃilor naŃionale şi a candidaŃilor independenŃi pentru care a fost depus până la data de 
15 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. 
(11) din Legea 334/2006, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul 
Oficial al României 457 din 19 iunie 2008,  

În temeiul prevederilor art. 15 din O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale,  

 
 

 
PROPUNE SPRE HOTĂRÂRE 

 
 

1. Articol unic: Se completează art. 1 Comisia nr. II pentru agricultură, servicii şi 
comerŃ, protecŃia mediului, gospodărirea apelor, salubritate, gospodărire comunală şi 
servicii locale, protecŃia civilă, apărarea împotriva dezastrelor şi calamităŃilor în sensul 
includerii în  comisia mai sus  arătată a  consilierilor locali Bartok Iosif, Berecki Victor, 
cele 3 comisii pe domenii de specialitate, având denumirea şi componenŃa următoare: 

 
  
I. Comisia pentru administraŃie publică locală, juridică, programe economico – 

sociale  - industriale, buget – finanŃe, administrarea domeniului public şi privat al 
oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism,:  

 
1. Mátyás János 

2. Keresztesi Ernı Barna 

3. Tóth Sándor 

4. Barabás Loránt 

5. Simonfi László 



 

II. Comisia pentru agricultură, servicii şi comerŃ, protecŃia mediului, gospodărirea 
apelor, salubritate, gospodărire comunală şi servicii locale, protecŃia civilă, , apărarea 
împotriva dezastrelor şi calamităŃilor: 

 
2. Imreh Attila 

3. Butiurca Péter Pál 

4. Nagy Keresztesi Jenı 

5. Bartok Iosif 

6. Berecki Victor 

 
III. Comisia pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială, protecŃia 

consumatorilor, ordine publică, activităŃi sportive şi de agrement, relaŃii cu cultele şi cu 
ONG- urile, de cooperare sau asociere cu alte autorităŃi ale administraŃiei publice locale 
din Ńară sau străinătate: 

 
   

1. Kacsó Vilmos 

2. Nagy Imre 

3. Biró József Attila 

  4. Tıkés Endre 

  5. Csiki Sándor 

 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
 
  Barabás Loránt 
                        Contrasemnează, 

 
                   SECRETAR 
 
                         Nagy Zsigmond 


