
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA DITRĂU 
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HOTĂRÂREA nr. 49/2020
privind organizarea Comisiilor de specialitate al Consiliului Local Ditrău

Consiliul local al comunei DITRĂU întrunit în data de 13 noiembrie 2020 în prima sa 
şedinţă după declararea ca legal constituit;

Văzând referatul de aprobare al primarului comunei Ditrău nr. 6058/2020, cu privire la 
necesitatea aprobării proiectului de hotărâre;

Luând în considerare raportul secretarului general al Comunei DITRĂU, înregistrat sub nr. 
6059/2020, privind organizarea Comisiilor de specialitate al Consiliului Local Ditrău;

Având la bază încheierea civilă nr. 1399 din 16.10.2020 a Judecătoriei Gheorgheni, 
pronunţată în Dosarul nr. 1472/234/2020, respectiv încheierea civilă nr. 1399 din 16.10.2020 a 
Judecătoriei Gheorgheni, prin care au fost validate mandatele celor 15 consilieri locali;

Propunerea liderului U.D.M.R din cadrul Organizaţiei locale Ditrău, înregistrată sub nr. 
5874 din 28.10.2020;

Ţinând cont de Ordinul Prefectului nr. 417/28.10.2020 privind constatarea îndeplinirii 
condiţiilor legale pentru constituirea Consiliului Local al comunei Ditrău, transmisă cu adresa 
Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita nr.16164/28.10.2020 şi înregistrată la Primăria comunei 
DITRĂU sub nr. 5891/28.10.2020;

în baza prevederilor art. 124, art. 125, art. 126 şi art. 152 alin. (7) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Cu repectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (1) coroborat cu alin. 3, lit. i) şi art. 
196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului Local al comunei Ditrău, pe 
principalele domenii de activitate, în următoarea componenţă:

I. Comisia specială pentru activităţi economico -  financiare, buget, juridic şi de 
disciplină are 5 (cinci) 1 1 2 3 4 5 membri -  în continuare Comisia de specialitate nr. 1, care va avea 
următoarea componenţă:

1. BOGÁCS ÁRPÁD
2. KÖLLŐ VALENTIN
3. FAZAKAS SZILÁRD
4. KOVÁCS ZOLTÁN
5. SIMON SÁNDOR

- UDMR - preşedinte
- UDMR - secretar
- UDMR - membru
- UDMR - membru
- AMT - membru

Se completează cu numărul membrilor comisiei de specialitate.


