
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA NR. 22

din 31 martie 2009

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului 
nr. 6/18.06.2008, completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/30.06.2008, privind alegerea 

membriilor comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului.

Consiliul  Local  al  Oraşului  Miercurea  Nirajului,  văzând  avizul  favorabil  al  comisiei  de 
specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale, 
buget  –  finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  oraşului,  investiţii  locale,  amenajarea 
teritoriului şi urbanism,

În conformitate cu prevederile art. 15 din O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, art. 54 din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, 

  În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, republicată, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 
6/18.06.2008, completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/30.06.2008, privind alegerea membriilor 
comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului, în sensul următor: 

Articol  unic: Alege,  pe  întreaga  durată  a  mandatului  un  nr.  de  3  comisii  pe  domenii  de 
specialitate, având denumirea şi componenţa următoare:

I. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, programe economico – sociale  - 
industriale,  buget  –  finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  oraşului,  investiţii 
locale, amenajarea teritoriului şi urbanism: 

1. Mátyás János – U.D.M.R.
2. Keresztesi Ernő Barn a– U.D.M.R.
3. Tóth Sándor – U.D.M.R.
4. Barabás Lorán t – U.D.M.R.
5. Simonfi László – U.D.M.R.
6. Tőkés Endre – U.D.M.R.

7. Nagy Keresztesi Jenő – P.C.M.
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II.  Comisia  pentru  agricultură,  servicii  şi  comerţ,  protecţia  mediului,  gospodărirea 
apelor, salubritate, gospodărire comunală şi servicii locale, protecţia civilă, apărarea împotriva 
dezastrelor şi calamităţilor:

1. Imreh Attila – U.D.M.R.
2. Butiurca Péter Pál – P.C.M.

3. Bartok Iosif - independent
4. Berecki Victor - independent

5. Biró József Attila – P.C.M.

III.  Comisia  pentru  învăţământ,  sănătate,  cultură,  protecţie  socială,  protecţia 
consumatorilor, ordine publică, activităţi sportive şi de agrement, relaţii cu cultele şi cu ONG- 
urile, de cooperare sau asociere cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau 
străinătate:

1. Kacsó Vilmos – U.D.M.R.
2. Nagy Imre – U.D.M.R.
3. Csiki Sándor – P.C.M.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul şi secretarul oraşului Miercurea 
Nirajului şi de către membri comisiilor de specialitate

Art. 3.  Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează,

  Biró József Attila                    Secretar

                   Nagy Zsigmond
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