
 

 
 ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ        
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU     

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

 
         

cu privire la completarea  componenței  nominale a unei comisiei de specialitate 

pe domenii de activitate a consiliului local 

 

 

 Luând act de demisia din funcția de consilier local a doamei POP MONICA-LOREDANA- 

membră PSD,prin  HCL nr. 20 din 27 aprilie 2021 și ținând cont de componența nominală a comisiei ” pentru 

învăţământ, cultură , culte . sănătate şi agrement,muncă şi protecţie socială,relaţii cu cetăţenii,probleme juridice” din 

cadrul consiliului local, stabilită prin HCL nr. 31/2020; 

Având în vedere încheierea  nr.3915 din 07.05.2021 cu privire la validarea supleantului  RUS  

COSTICA- ZAMFIR,membru al formațiunii politice PSD; 

In temeiul prevederilor art.119,124, și ale 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 Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş,întrunit în ședință ordinară în data de 

25 mai   2021, adoptă prezenta ; 
 

H O T Ă R Â R E : 

 

 

 

 Articolul  1.  Se  completează  componența nominală a  comisia de specialitate pe domenii   

de activitate ” pentru învăţământ, cultură , culte . sănătate şi agrement,muncă şi protecţie socială,relaţii cu  

cetăţenii,probleme juridice”,ca urmarea validării mandatului  supleantului RUS COSTICA- ZAMFIR –membru 

PSD,având  următoarea componență ; 
1. GHIȚ  VASILE -presedinte  

2. POP DUMITRU-secretar 

3. RUS COSTICA-ZAMFIR-membru 

Articolul 2.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul  

Oficial Local, afişarea la sediul instituției 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   

 

   -Tuturor membrilor comisiei. 

 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

 PETRAN SORIN-FLORIN 

                 
Contrasemnat  pentru legalitate 

             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                 DRAGOŞ  TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la  25 mai 2021. 

Nr. 22. 
 

 Notă: 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __11__voturi „pentru „ __0__voturi împotrivă,___0___abțineri       

              din numărul  de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi ___11____ consilieri.   

 

 



   

 

 

 

 


