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H O T Ă R Â R E A  NR. 46 

din data de 3 noiembrie 2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 

Nușfalău 
 

Consiliul local al comunei Nușfalău, județul Sălaj; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobareîntocmit de către iniţiatorul proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate  întocmit de către secretarul general al comunei,  

- propunerile liderilor de grup ai, UDMR, P.S.D., P.N.L. și P.E.R privind organizarea 

comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate social-economică; 

Luând în considerare: 

- Ordinul Prefectului Județului Sălaj nr. 470/03.11.2020 privind constituirea  Consiliului 

local al comunei Nușfalău; 

- prevederile art. 124  din din  Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii consiliului local al comunei Nușfalău nr. nr.28/29.05.2020 privind 

revizuirea și  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului local al 

comunei Nușfalău; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Â R Ă Ș T E: 
 

 Art. 1. Se organizează 3 comisii de specialitate ale Consiliului local al 

comunei Nușfalăua, județul Sălaj în principalele domenii de activitate, după cum urmează: 
a) Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură , amenajarea 

teritoriului şi urbanism, formată din 5 membri. 

b) Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sanătate şi 

familie, protecţie copii, tineret şi sport, formată din 5 membri. 

c) Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia 

mediului şi turism, formată din 5 membri. 

Art.2. Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Nușfalău, județul 

Sălasj vor avea următoarea componenţă: 
 

1. Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură , amenajarea teritoriului şi 

urbanism, formată din 5 membri: 
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Preşedinte:  Osz Andras        U.D.M.R. 

Secretar:  Imre Simona   P.E.R. 

Membru:  Forizs laszlo               U.D.M.R. 

  Foris Csaba  U.D.M.R. 

  GârzGavril  P.S.D.    

2. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sanătate şi familie, protecţie 

copii, tineret şi sport, formată din 5 membri: 

Preşedinte:  Bernat Elena    U.D.M.R. 

Secretar:  Foris Csaba.  U.D.M.R. 

Membru:  Deak Laszlo   U.D.M.R. 

  Forizs laszlo  U.D.M.R. 

Matei Iuliana Loredana P.N.L    

3. Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi 

turism, formată din 5 membri: 

Preşedinte:       Szabo Istvan  U.D.M.R. 

Secretar:  Kincses Csaba  U.D.M.R.  

Membru:  Somogyi Balint U.D.M.R.    

Lupo Ioan         P.N.L.     

Siminiuc Constantin Iulian P.S.D 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului-Judeţul Sălaj; 

- Persoanele prevăzute la art. 1;  

- Monitorul oficial local; 

- Dosarul şedinţei. 
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