
Anexa 6

ROMÂNIA  

JUDEŢUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL MIERCUREA NIRAJULUI

HOTĂRÂREA Nr. 6

din 22 iunie 2012

privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate 

           Consiliul local al oraşului întrunit în şedinţa la data de 22.06.2012;
Având în vedere:
-  prevederile  Hotârârii  consiliului  local  nr.  2/22.06.2012,  privind  validarea 

mandatelor;
-  prevederile  Hotârârii  consiliului  local  nr.  3/22.06.2012,  privind  constatarea 

declarării ca legal constituit a Consiliului Local;
- art. 15 din Ordonanţa nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de 

organizare  şi  funcţionare  a  consiliilor  locale,  aprobată  şi  modificată  prin  Legea 
nr.673/2002;
           În temeiul prevederilor art. 45 alin. (5), art. 54 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din  
Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare  

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Alege pe întreaga durată a mandatului un nr. de 4 comisii pe domenii de 
specialitate având denumirea și componența următoare:

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

1. Keresztesi Ernő Barna
2. Barabás Loránt
3. Mátyás János
4. Nagy Imre
5. Dászkel László

II.  Comisia  pentru  învăţământ,  sănătate,  cultură,  culte,  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. Dr. Tőkés Endre
2. Nagy Imre
3. Dészkel László
4. Oltyán Csaba Attila
5. Novák Vilmos

III.  Comisia  pentru  agricultură,  servicii  şi  comerţ,  protecţia  mediului,  
gospodărirea apelor, salubritate, gospodărire comunală şi servicii locale, protecţia  
civilă, apărarea împotriva dezastrelor şi calamităţilor:

1. Fábián Ferenc
2. Papp Robert
3. Bereczki Jenő
4. Novák Vilmos
5. Bartók József

IV. Comisia pentru muncă şi protecţie socială,:

1. Bíró József Attila
2. Nagy Keresztesi Jenő
3. Matei Petru

ART. 2.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin 
grija secretarului cu: 

- Celor aleşi
 - Instituţia  Prefectului Judeţul Mureș       

      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    SECRETAR          
                                                                
Nume, prenume Mátyas János                      Nume, prenume: Nagy Zsigmond

Semnătură  ____________                                    Semnătură ______________


