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H O T Ă R Â R E A Nr.92
din 26. 06.2012
Consiliul Local al orasului Huedin, întrunit în şedinţa de constituire din data de 26. 06.2012, ca
urmare a alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012;
Având în vedere propunerile privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de
activitate social – economică.
Văzând prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicată legea administraţiei publice locale,
precum si prevederile art.15 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale.
In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se organizează următoarele comisii de specialitate ale Consiliului Local al orasului Huedin:
1. Comisia pentru activități economico- financiare și agricultură.
2. Comisia pentru cultură, culte, învățământ sănătate, familie, copii, tineret și sport.
3 Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu și turism.
4. Comisia de administraţie publică, juridică, de disciplină, muncă și protecție socială.
Art.2. Comisia pentru activități economico- financiare și agricultură şi-a ales ca membrii: Giurgiu
Marinela, Parpucea Emilian, Csudom Francis, Cozea Marinela, Dongolo Csaba .
Comisia pentru cultură, culte, învățământ sănătate, familie, copii, tineret și sport
şi-a ales ca membrii: Dreve Ioan , Saitis Cristina, Matiș Horea, Cozea Marinela, Vasas Ștefan.
Comisia de muncă și protecție socială si juridica si-a ales ca membrii : Lazea Constantin, Parpucea
Emilian, Pavel Cosmin, Farkaș Marius, Edveș Laura.
Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu si turism si-a ca membrii:
Lazea Constantin, Pavel Cosmin, Giurgiu Marinela, Buzaș Istvan, Sucilă Valentin.
Art.3.- Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local al oraşului Huedin.
Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului judeţului Cluj şi Primarului Oraşului Huedin.

Președinte de ședință,
Lazea Constantin
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Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

