
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată în 

anul 2007, cu modificările ulterioare. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  15 

Nr. total al consilierilor locali absenţi:  0 

Voturi pentru:  15 

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA          

JUD. SATU MARE        

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr. 53 

din data de 27 martie 2019 
 

privind modificarea componenței unor Comisii de specialitate ale 

Consiliului Local Tășnad 
 

Consiliul Local al Oraşului Tășnad, județul Satu Mare; 

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Moisa-Turcu Antonel-

Adrian – consilier local; 

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr.6/23.06.2016 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Tășnad, cu 

modificările ulterioare; 

Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, de disciplină,  ordine publică, amenajarea teritoriului, 

urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al 

Oraşului Tăşnad; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) şi (9), ale art. 45 alin.(1), precum şi ale 

art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 – Se modifică componența Comisiei nr.I - Comisia pentru buget, finanțe, 

programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ: prin 

înlocuirea domnului Gordea Ghoerghe cu doamna Onac Augusta - Elena. 

Art.2 – Se modifică componența Comisiei nr.II - Comisia pentru activităţi 

sociale, culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, tineret, sport, turism, protecţia 

copilului, muncă: prin înlocuirea domnului Sălăjan Leontin cu domnul Gordea 

Gheorghe. 

Art.3 – Se modifică componența Comisiei nr.III - Comisia pentru administrație 

publică locală, juridică, de disciplină,  ordine publică, amenajarea teritoriului, 

urbanism, gospodărie comunală, protecția mediului: prin înlocuirea domnului Gordea 

Gheorghe cu domnul Sălăjan Leontin. 

 Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul 

Oraşului Tăşnad. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

PROF. EUGEN LATEȘ 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


