
 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COROISANMARTIN 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

            

 HOTARARE nr.33 

Din 19.11.2020 

 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 

Coroisânmărtin 

 

Consiliul Local al comunei Coroisânmărtin, judeţul Mureş întrunit în şedintă 

extraordinară la data de 19.11.2020 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.1515/18.11.2020 prezentat de domnul Comerzan 

Nicolae, primar al Comunei Coroisânmărtin; 

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1516/18.11.2020 întocmit de secretarul 

general al comunei Coroisânmărtin; 

-Ordinul Prefectului nr.451 din 30.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a 

Consiliului Local al Comunei Coroisânmărtin; 

În conformitate cu prevederile art.124 -126 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), art. 139 alin.(3) lit.i) și ale 

art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

 

 Art.1 Se aprobă organizarea următoarelor comisii de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Coroisânmărtin : 

I. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism; 

 

II. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi 

familie, muncă şi protecţie socială, protecție copii; 

 

III Comisia administrativă, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi 

turism: 

 

Art.2 Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Coroisânmărtin 

vor avea următoarea componență: 



(1) Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism: 

   - dl. Bartos Martin Csaba  - preşedinte 

   - dl. Cernea Nicolae- secretar 

   - dl. Suciu Gheorghe Iuliu 

   - dl. Lupşa Vasile Sorin 

   - dl. Popovici Teodor 

(2)  Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 

muncă şi protecţie socială, protecție copii: 

   - dl. Szekely Ana Maria - preşedinte 

   - dl. Varga Rebeka  -  secretar 

   - dl. Moldovan Călin 

 (3) Comisia administrativă, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism: 

   - dl. Gândilă Doru  - preşedinte 

   - dl. Tănasă Mircia  - secretar 

   - dl. Tînţărean Claudiu Ioan. 

 

Art.3  Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate sunt cele 

prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ . 

Art.4  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul 

autorității și pe site-ul instituției,  şi se comunică prin grija secretarului general al 

comunei Coroisânmărtin, 

- primarului comunei Coroisânmărtin 

- Instituţia Prefectului-Judeţul Mureş 

- persoanelor nominalizate la art.2 din prezenta hotărâre. 

 

 

 

      Preşedinte, 

    Tănasă Mircia 

                

                               

Contrasemnează, 

                                                                                                     Secretar general al u.a.t, 

                                                                                                                         Pop Mircea 

 


