
                                                                         
 

 

  ROMÂNIA 
     JUDEŢUL MARAMUREŞ 

     COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

  CONSILIUL LOCAL                                      
        HOTĂRÂRE 

cu privire la redenumirea comisiilor de specialitate 

pe domenii de activitate ale consiliului local 

 

 Având în vedere; 
- referatul de aprobare  întocmit de către  primarul comunei , avizul comisiei de  specialitate din cadrul  

consiliului local  , raportul de specialitate al  compartimentului de resort  ,precum şi avizul secretarului comunei; 

- prevederile art. 2 din Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  

nr. 25 / 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului 

orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local, anexa 2 art. 13,respectiv anexa nr. 1 la 

regulament . 

- prevederile  regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local al comunei Băiţa de sub 

Codru,aprobat prin HCL nr.59/27.12.2021 

  In temeiul prevederilor articolului 124-126  și    art.196  aliniatul 1 litera „a”   din  OUG nr. 57/2019-Codul 

Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

 Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă  ordinară în data de 27 

decembrie   2021,adoptă prezenta ; 

   HOTĂRÂRE : 
 
 Articolul 1.Se redenumesc comisiile de specialitate ale consiliului local  pe domenii  de activitate ,având 

următoarea componenţă ,  menținându-se funcțiile în comisie stabilite la data constituirii acestora ,după cum urmează; 

  I.  Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism , protecţie mediului și turism. 

1.    POP TRAIAN    -presedintele comisiei 

2     DRAGOȘ CLAUDIU-ROMI  -secretarul comisiei 

3.    POP ZAMFIR    -membru 

II.  Comisia pentru activități economico-financiare ,administrarea serviciilor publice furnizate,juridică  

și de disciplină.   

1.  PETRAN SORIN-FLORIN  -președintele comisiei 

2     BANCOȘ ROMULUS   -secretarul comisiei 

3.    RUS  VASILE    -membru 

4.    SABOU  VASILE    -membru 

 5.    TĂTĂRAN FLORIN-MARIUS  -membru 

III      Comisia pentru activități social-culturale,culte ,învăţământ,sănătate și activități sportive   

,muncă familie și protecție socială.  

1.    GHIȚ  VASILE      -președintele comisiei 

2.    POP DUMITRU    -secretarul comisiei 

3.    RUS COSTICĂ-ZAMFIR  -membru 

Articolul 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică prin grija secretarului 

general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și   

     -  Primarului comunei 

     -  Consilierilor locali                      
PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

     POP ZAMFIR 

Contrasemnat  pentru legalitate 

             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                 DRAGOŞ  TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la   27.12. 2021. 

Nr.61 . 
 Notă: 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _11____voturi „pentru „ __0___voturi împotrivă,____0__abțineri  

din numărul  de___11___ consilieri prezenți.  

Consilieri în funcţie :  11 


