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ROMANIA         
JUDEŢUL HARGHITA  
COMUNA LELICENI       
CONSILIUL LOCAL LELICENI  
  
  

  HOTĂRÂREA Nr. 36/2020 
Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Leliceni 

 
Consiliul Local Leliceni, 
 
 Întrunit în şedinţa extraordinară la data de 16 noiembrie 2020, convocată prin 
Dispoziţia nr.133/2020 a primarului comunei Leliceni, dl.Nagy István-Alfréd, la sala 
de ședință; 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr. 65/2020 pentru organizarea comisiilor de 

specialitate ale consiliului local pentru următorii ani; 
- Referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 66/2020 înaintată de 

primarul comunei, Dl. Nagy István-Alfréd prin care propuneorganizarea a 
trei comisii de specialitate ; 

- Referatul de specialitate al compartimentului de resort; 
- Rezultatul alegerilor pentru alegerea autorităților publice locale din 27 

septembrie 2020; 
- Încheierea civilă nr.1705/2020 pronunțată de Judecătoria Miercurea Ciuc 

privind validarea mandatelor consilierilor locali aleși cu ocazia alegerilor 
autorităților locale din 27 septembrie 2020; 

- Procesul verbal cu nr.2761/29.10.2020 al ședinței de constituire a 
consiliului Local al Comunei Leliceni; 

- Depunerea jurământului de către toți consilierii locali aleși și validați; 
- Ordinul Prefectului nr.450/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor 

legale pentru constituirea Consiliului Local al comunei Leliceni; 
În temeiul dispozițiilor 

- Art.124 alin.(1), alin.(2) și alin.(3), art.125 și art.126 alin.(1) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
Ținând cont de discuțiile purtate în cadrul ședinței; 
Cu respectarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicată (2); 

În baza art.129 alin.(1) și  alin.(2) lit.a, art.139 și art.196 alin.(1) lit.a din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1  Se organizează trei comisii de specialitate în cadrul Consiliului Local Leiceni, 
conform următoarelor: 

a) Comisia pentru activităţi economico-financiare, juridică şi de disciplină; 
 
b)Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi 
familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
 
c)Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 
mediului şi turism. 

 
Art.2.Alin.(1) Se aleg ca membrii în Comisia pentru activităţi economico-financiare, 
juridică şi de disciplină următorii consilieri local: 

- Nagy Csongor 

- Gere László 

- Márton Csaba 

Alin.(2)Președintele comisiei va fi consilierul Vitos László-Károly, iar 
secretarul comisiei consilierul Nagy Gábor. 

 

Art.3.Alin.(1) Se aleg ca membrii în Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, 
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi 
sport următorii consilieri local: 

- Krézsek Erika 

- Kánya László 

- Nagy Katalin 

Alin.(2) Președintele comisiei va fi consilierul Márton Csaba, iar secretarul 
comisiei consilierul Vitos László-Károly. 

 

Art.4. Se aleg ca membrii în Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism următorii consilieri local: 

- Bíró Lajos 

- Bíró Szabolcs-Imre 

- Molnár Atilla 
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Alin.(2) Președintele comisiei va fi consilierul Gere László,iar secretarul 
comisiei consilierul Nagy Katalin. 

Art.5.Hotărârea se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului şi se  
comunică: 

1 Instituţiei Prefectului judeţului Harghita,  
2 Primarului comunei 
3 Un exemplar se arhivează. 

 
 
 
Președinte de ședință,                           Contrasemnează pentru legalitate, 
          Consilier,                                          Secretar general al comunei, 
       Molnár Atilla                                                            Molnár Szidonia 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.36 
Adoptată în ședința din data de 16 noiembrie 2020 
Cu un număr de  11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

 
 


