
                                                                
   ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

CONSILIUL LOCAL                                 

      

        HOTĂRÂRE 

cu privire la constituirea comisiilor de specialitate 

pe domenii de activitate ale consiliului local 

 

 Având în vedere prevederile  regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local al 

comunei Băiţa de sub Codru; 
  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 18 

noiembrie  2020,adoptă prezenta ; 

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

următoarea componenţă : 

I. Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului , protecţia mediului şi gospodărie comunală 

,apărarea ordinii şi liniştii publice,agricultură ,comerţ şi servicii 

1.    DRAGOȘ CLAUDIU-ROMI 

2.    POP TRAIAN 

3.    _____________________ 

II.       Comisia pentru buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, dezvoltare  

economică,administraţie publică locală. 

  1.    BANCOȘ ROMULUS 

  2.    PETRAN SORIN-FLORIN  

3.    RUS  VASILE 

4.    SABOU  VASILE 

  5.    TĂTĂRAN FLORIN-MARIUS 

III.       Comisia pentru învăţământ, cultură , culte . sănătate şi agrement,muncă şi protecţie socială,relaţii cu  

cetăţenii,probleme juridice. 

1.  GHIȚ  VASILE   

2.  PODINĂ MONICA-LOREDANA 

3.  POP DUMITRU 

Articolul 2. Comisiile astfel constituite îşi vor alege câte un preşedinte şi un secretar. 

Articolul 3. 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 

 

           SABOU  VASILE 

                 
Contrasemnat  pentru legalitate 

             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                 DRAGOŞ  TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la  18 noiembrie 2019. 

Nr.31. 
 

 Notă: 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __8____voturi „pentru „ __0___voturi 

împotrivă,__0____abțineri       

              din numărul  de 10 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi ___8____ consilieri.   

 



 
   

 

Anexă  la HCL .31/18 NOIEMBRIE  2020 
 

  

LISTA PRESEDNTILOR SI SECRETARILOR  

                                                  COMISIILOR DE SPECIALITATE 
 

 

COMISIA I 
Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului , protecţia mediului şi gospodărie comunală 

,apărarea ordinii şi liniştii publice,agricultură ,comerţ şi servicii 

 

                                                         POP TRAIAN - presedinte 

 

                                 DRAGOȘ CLAUDIU-ROMI  -secretar 

 

COMISIA II 
Comisia pentru buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, dezvoltare                             

 economică,administraţie publică locală. 

 

          PETRAN SORIN-FLORIN  -presedinte 

 

          BANCOȘ ROMULUS  -secretar 

 

COMISIA III  
 

Comisia pentru învăţământ, cultură , culte . sănătate şi agrement,muncă şi protecţie socială,relaţii cu  

cetăţenii,probleme juridice. 

GHIȚ VASILE - presedinte 

 

                                                            POP DUMITRU  -secretar 


