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 HOTĂRÂRE 
privind alegerea şi organizarea componenţei comisiilor de specialitate ale  

Consiliului local al comunei Budești 
 
          Consiliul local al comunei Budești întrunit în şedinţă ordinară în data de 4 decembrie 
2020; 
          Având în vedere: 
          Referatul de aprobare nr. 3271/ 23.10. 2020 al primarului comunei Budești; 
          Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de  
specialitate al primarului comunei Budești nr. 3287/30.10.2020; 
          Ordinul nr. 291/22.10.2020 al Prefectului Județului Bistrița-Năsăud privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei 
Budești; 
          Prevederile art. 15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local 
al comunei Budești aprobat prin Hotărârea nr. 38/30.08.2019 a Consiliului local al comunei 
Budești; 

În temeiul art.112, art.124, art.126 şi art.139 alin.(6), (7), (8), art. 196 alin. (1) lit. a) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. – Se organizează în cadrul Consiliului local al comunei Budești trei comisii de 
specialitate pe următoarele domenii de activitate: 

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economică și socială, buget - finanţe, 
investiţii, agricultură,  administrarea domeniului public şi privat al comunei. 

II. Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţia mediului şi turism. 

III. Comisia pentru activităţi social – culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială, tineret şi sport. 

Art.2. – Se stabileşte componenţa comisiilor de specialitate, alcătuite din câte 5 
membri fiecare, după cum urmează: 

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economică și socială, buget - 
finanţe, investiţii, agricultură,  administrarea domeniului public şi privat al 
comunei: 
1. Domnul Bălaș Teofil                    – membru; 
2. Domnul Halastaon Alexandru     – membru; 
3. Domnul Agrișan Emil-Gabriel     – membru; 
4. Domnul Nemeti Marius               – membru; 
5. Domnul Mărginean Dinu             – membru. 
II. Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică, apărarea ordinii  
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism: 
1. Domnul Szabo Octavian             – membru; 
2. Domnul Moldovan Sorin-Ovidiu  – membru; 
3. Domnul Hedeș Teodor               – membru; 

           4. Domnul Mândrean Pompei            – membru; 
5. Domnul Agrișan Emil-Gabriel     – membru. 
 



III. Comisia pentru activităţi social – culturale, culte, învăţământ, sănătate, 
familie şi protecţie copii, muncă şi protecţie socială, tineret şi sport: 
1. Domnul Moldovan Sebastian-Dumitru – membru; 
2. Domnul Nemeti Marius                      – membru; 
3. Domnul Mândrean Pompei         – membru; 
4. Domnul Bălaș Teofil                   – membru; 
5. Domnul Macarie Iosif                  – membru. 
Art.3. – Comisiile de specialitate îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 125 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și anume: 
    a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate; 
    b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe 
care le prezintă consiliului local; 
    c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare 
a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au 
legătură cu activitatea lor. 

 Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă. 
 Art.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budești, în 
ședința ordinară din data de 4 decembrie 2020 prin vot secret, cu majoritate absolută, cu 
un număr de       10     voturi „pentru”, __1__ vot „împotrivă” şi  __x___ „abţineri”, din 
__11__ consilieri prezenți la şedinţă din totalul de 11 consilieri locali în funcție. 
 Art.5. – Secretarul general al comunei Budești va comunica prezenta hotărâre: 

-    Consilierilor nominalizaţi la art.1; 
- Primarului comunei Budești; 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud. 
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