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Oraşului Huedin 

    H O T Ă R Â R E A Nr.72 

                Din 26.06.2008 

 

      Consiliul Local al orasului Huedin, întrunit în şedinţa de constituire din data de 

26.06.2008, ca urmare a alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din 1 iunie 

2008; 

 Având în vedere propunerile privind organizarea comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate social – economică. 

 Văzând prevederile  art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicată legea administraţiei 

publice locale, precum si prevederile art.15 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru  de organizare  şi funcţionare a consiliilor locale. 

In temeiul  prevederilor art.45 din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 

Locale,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se organizează următoarele comisii de specialitate ale Consiliului  Local al 

orasului Huedin: 

 1. Comisia economică, buget,  finanţe  

 2. Comisia urbanism şi amenajarea teritoriului 

 3. Comisia cultură, învăţământ, tineret şi sport  

 4. Comisia muncă, protectie socială, administraţie publică, juridică şi de disciplină. 

 Art.2. Comisia economică, buget finanţe  şi-a ales ca preşedinte pe d-na/d-l consilier 

local Vasas Stefan, secretar, d.na  consilier local Giurgiu Marinela si membrii: d.na Achim 

Daniela, dl. Torok Ferencz, dl. Toadere Ioan. 

 Comisia urbanism şi amenajarea teritoriului şi-a ales ca preşedinte pe d-na/d-l 

consilier local  Toadere Ioan, secretar pe dl. consilier Szraga Zoltan, si membrii: dl. 

Abrudan Sorin, d.na Achim Daniela, dl. Morosan Mircea. 

 Comisia cultură, învăţământ, tineret şi sport şi-a ales ca preşedinte pe d-na/d-l 

consilier local  Torok Ferencz, secretar d.na Cozea Marinela, membrii : d.na  Cozea Silvia, 

dl. Toadere Ioan, dl. Szraga Zoltan. 

 Comisia muncă, protecţie socială, administraţie publică, juridică şi de disciplină şi-a 

ales ca preşedinte pe d-na/d-l consilier local Farkaş Marius, secretar, dl. Drăgan Sandu,  

membrii : dl. Kozma Zoltan, d.na Giurgiu Marinela, dl. Paşcalău Ionel. 

 Art.3.- Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele 

prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului  local al oraşului 

Huedin. 

 Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului judeţului Cluj şi Primarului 

oraşului Huedin.  

 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  Contrasemnează  

         Prof. Cozea Silvia           Secretar, 

            Cozea Dan 


