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                                                                   H O T Ă R Â R E
                     privind organizarea comisiilor  de specialitate ale Consiliului local

               
               Văzând Ordinul Prefectului Jude ului Bihor  nr. 649 din 21 octombrie 2020 cu privire lațului Bihor  nr. 649 din 21 octombrie 2020 cu privire la
constatarea îndeplinirii condi iilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Chi laz,țului Bihor  nr. 649 din 21 octombrie 2020 cu privire la șlaz,
               inînd seama de referatul de aprobare nr.5.248 din 12 noiembrie 2020 i de raportul deȚinînd seama de referatul de aprobare nr.5.248 din 12 noiembrie 2020 și de raportul de șlaz,
specialitate nr.5.249 din 12 noiembrie 2020, 
               Având în vedere  prevederile art. 124 - 125 din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.țului Bihor  nr. 649 din 21 octombrie 2020 cu privire la țului Bihor  nr. 649 din 21 octombrie 2020 cu privire la
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare,șlaz,
               În temeiul dispozi iilor  art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codulțului Bihor  nr. 649 din 21 octombrie 2020 cu privire la
administrativ, cu modificările i completările ulterioare,șlaz,
               Consiliul local al comunei Chi laz,întrunit în edin ă extraordinară convocată de îndată,șlaz, șlaz, țului Bihor  nr. 649 din 21 octombrie 2020 cu privire la

                                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

       Art.1. Se organizează un număr de trei comisii de specialitate ale Consiliului local al comunei
Chi laz după cum urmează:șlaz,
         1.Comisia   pentru  agricultură,activită i  economico-financiare,amenajareați economico-financiare,amenajarea
teritoriului,urbanism i administrarea serviciilor publice furnizateși administrarea serviciilor publice furnizate ,  din care fac parte următorii
consilieri :
                                                           -domnul Crăciun Gheorghe
                                                           -domnul Chi  Ioan Marinelșlaz,
                                                           -domnul Bertalan Layos
                                                           -domnul Demjen Gavril
                                                           -domnul Negru  Georgel Florințului Bihor  nr. 649 din 21 octombrie 2020 cu privire la

       2.Comisia  pentru  învă ământ,sănătate,activită i  sportive,activită i  socio-ți economico-financiare,amenajarea ți economico-financiare,amenajarea ți economico-financiare,amenajarea
culturale,culte,muncă,familie i protec ie socială,și administrarea serviciilor publice furnizate ți economico-financiare,amenajarea   din care fac parte următorii consilieri :
                                                          -domnul Kosztandi Mihai
                                                          -domni oara Dios Emokeșlaz,
                                                          -domnul Horgo  Viorelșlaz,
                                                          -doamna Clintoc Simona
                                                          -domni oara Gal Eugeniașlaz,

      3.Comisia juridică i de disciplină,protec ia mediului i turismși administrarea serviciilor publice furnizate ți economico-financiare,amenajarea și administrarea serviciilor publice furnizate   din care fac parte următorii
consilieri:
                                                  
                                                         -domnul Erdei Sandor
                                                         -domnul Luca Vasile Carol
                                                         -doamna Molnar Eva Annamaria



            Art.2. Atribuţiile, sarcinile şi funcţionarea comisiilor sunt stabilite de consiliul local prin
regulament.
            Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
                         -Instituţiei Prefectului - judeţul Bihor;
                         -membrilor comisiilor.

             PRE EDINTE DE EDIN ĂȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ȚĂ
                        Mihai Kosztandi
                                                                                                              Contrasemnează,
                                                                                                               Secretar general,
                                                                                                                  Ioan Tiriteu

Nr. 48 din 13 noiembrie 2020.
             




