
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

           

               H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea componennței comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate social – 

economice, în cadrul  Consiliului Local Huedin. 
 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 06.11.2020. 

Având în vedere referatul nr.8568/03.11.2020 înaintat de dl. Cozea Dan în calitate de Secretar General 

UAT Huedin,  privind propunerile pentru organizarea componennței comisiilor de specialitate, pe principalele 

domenii de activitate social – economice, în cadrul  Consiliului Local Huedin. 

Ținând seama de  proiectul de hotărâre nr. 8569/03.11.2020 înaintat de primar. 

În conformitate cu prevederile art. 124, 125, 126, 127, și art.196, alin.1, lit. a din OU.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 

      H O T Ă R Ă Ș T E  

  Art.1.  Se aprobă desemnarea membrilor Consiliului Local Huedin în  comisia pentru activități 

economico- financiare și agricultură astfel: 

- Buzaș - Fekete Maria - președinte 

- Goga Oana – Raluca      - secretar     

- Mereu Liviu                   - membru 

- Nicola Anamaria            - membru 

- Simplicean Horea – Dan- membru 

 Art.2 Se aprobă desemnarea membrilor în comisia pentru cultură, culte, învățământ sănătate, familie, 

copii, tineret și sport, astfel: 

- Matiș Horea                 - presedinte 

- Stîngă Mariana            - secretar  

- Fărcaș Cătălin              - membru 

- Ciota Marius                - membru 

- Antal Ștefan                 - membru 

. Art. 3. Se aprobă desemnarea membrilor în comisia  de  muncă, protecție socială și juridică astfel: 

-  Popa Pol Vasile          - presedinte  

- Farkas Marius             - secretar  

- Tămaș Dorin             - membru 

. Art. 4. Se aprobă desemnarea membrilor în comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, 

mediu și turism astfel: 

- Simplicean Horea – Dan  - președinte 

- Achim  Călin                    - secretar  

- Schvarcz Tibor                 - membru 

  Art.5. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului  Local al Oraşului Huedin. 

Art. 6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează consilierii locali. 

Nr.141/06.11.2020     Consilieri total:    15 

       Consilieri prezenţi:                 13 

       Consilieri absenti:       2 

       Votat pentru:    13 

 

Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                Cozea Dan 


