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                                                            H O T Ă R Â R E
privind modificarea  componen ei  comisiei  de specialitate  pentru învă ământ,sănătate,activită iț ț ț
sportive,activită i socio-culturale,culte,muncă,familie i protec ie socială ț ș ț

              Având în vedere:
                -proiectul de hotărâre privind modificarea componen ei comisiei de specialitate pentruț
învă ământ,sănătate,activită i  sportive,activită i  socio-culturale,culte,muncă,familie  i  protec ieț ț ț ș ț
socială ;
                -referatul de aprobare al primarului comunei cu nr.470 din 7 februarie 2022,raportul
compartimentului de specialitate cu nr.471 din 7 februarie 2022 i avizul comisiei de specialitateș
a consiliului local;
                -Hotărârea Consiliului local al comunei Chi laz nr.48 din 13 noiembrie 2020 privindș
organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Chi laz;ș
            inând seama de prevederile art.124-125 din Ordonan a de urgen ă a GuvernuluiȚ ț ț
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
             În temeiul dispozi iilor art.129 alin.(2) lit.a), art.139 alin.(1) i ale art.196 alin.(1) lit.a)ț ș
din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,ț ț
             Consiliul local al comunei Chi lazș

                                                         -H O T Ă R Ă  T E:Ș

             Art.1.-Se aprobă modificarea componen ei comisiei pentru învă ământ, sănătate,activită iț ț ț
sportive,activită i socio-culturale,culte,muncă,familie i protec ie socială,după cum urmează:ț ș ț
                a)încetează calitatea de membru a domnului Kosztandi Mihai din partea Uniunii
Democrate Maghiare din România,ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local
înainte de expirarea duratei normale,prin demisie.
               b)se nominalizează în calitatea de membru al comisiei doamna Dios Melinda din partea
Uniunii  Democrate  Maghiare  din  România,supleant  validat  prin  Încheierea  civilă  nr.108/22
noiembrie 2021 a Judecătoriei Marghita în dosarul nr.2981/255/2021 i care a depus Jurmântul înș
edin a Consiliului local din  16 decembrie 2021.ș ț

               Art.2.-Componen a comisiei pentru învă ământ, sănătate,activită i sportive,activită iț ț ț ț
socio-culturale,culte,muncă,familie  i  protec ie  social,ca  urmare  a  modificărilor  efectuateș ț
conform art.1, va fi următoarea:
                              -doamna Dios Melinda;
                              -domni oara Dios Emokeș ;
                              -domnul Horgo  Viorelș ;
                              -doamna Clintoc Simona;
                              -domni oara Gal Eugeniaș ;



              Art.3.-Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local al comunei Chi laz i seș ș
comunică:
                               -membrilor comisiei de specialitate;
                               -Institu iei Prefectului - jude ul Bihor.ț ț

                      
               Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                    Gavril Demjen 
                                                                                                                   Contrasemnează,
                                                                                                                    Secretar general,
                                                                                                                         Ioan Tiriteu

Nr. 13 din 4 martie  2022.


