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HOTĂRÂREA Nr.59
               din 30 septembrie 2022

privind redenumirea și reorganizarea  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei
Recea, județul Maramureș

Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş,  întrunit în şedinţa ordinară din data de
30 septembrie 2022;

Existând proiectul de hotărâre iniţiat de domnii consilieri Cîmpian Mircea, Gherasim Gavril Florin, Dobra
Călin, Mureșan Mircea-Augustin, Săsăran Virgil-Mihai, Potcoavă Nicolae, Nemeș Marian-Adrian, referatul de
aprobare al grupului de consilieri, inițiatorii proiectului de hotărâre, raportul compartimentului juridic,avizul
secretarului general  şi avizul  Comisiei de specialitate nr.4 ;

În conformitate cu  prevederile :
a) a). art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2)  din Constituţia României,

republicată;
b)  art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată  la Strasbourg la 15 octombrie

1985,  ratificată prin Legea nr.199/1997;
c) art. 124  și 125 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. a) şi ale art. 139  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019

privind Codul administrativ, modificată;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1.  Se aprobă redenumirea și reorganizarea  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Recea, începând cu data adoptării prezentei hotărâri , astfel:
 Comisia nr.1 pentru activităţi
economico-financiare, învățământ:

1. GHERASIM GAVRIL-FLORIN – Președinte
2. DOBRA CĂLIN  – secretar;
3. ROMAN GABRIEL-TEODOR - membru;
4. LUPUȚ DRAGOMIR – membru;
5. MUREȘAN MIRCEA-AUGUSTIN– membru.

Comisia nr.2 pentru agricultură, juridică și de
disciplină, amenajarea teritoriului,

urbanism,protecţia mediului şi turism:
1. POTCOAVĂ  NICOLAE     – preşedinte;
2. NEMEȘ MARIAN-ADRIAN         – secretar;
3. RUS ALEXANDRU- VASILE     – membru;
4. SĂSĂRAN  VIRGIL -MIHAI    – membru;
5. POP  LUCIAN   – membru.

Comisia nr.3 pentru activităţi
social-culturale, culte,
sport, sănătate şi familie:
1. LUPUȚ  DRAGOMIR  – preşedinte;
2. NEMEȘ  MARIAN – ADRIAN    – secretar;
3. SĂSĂRAN VIRGIL -MIHAI       – membru;
4. COLCER IULIU -IOAN  – membru;
5. PETRUȘ IOAN- VASILE – membru.

Comisia nr.4  pentru muncă şi protecţie socială,
protecţie copii, protecția mediului:

1. DOBRA CĂLIN  – preşedinte;
2. POTCOAVĂ NICOLAE              – secretar;
3. CÎMPIAN  MIRCEA                    – membru;
4. ARDELEAN VASILE ALEXANDRU  – membru;
5. MĂDĂRAS  IOAN-DAN            – membru.

Art.2. – Se revocă Hotărârea  nr. 64/2020 privind alegerea comisiilor de specialitate în
principalele domenii de activitate și Hotărârea nr.79/2022 privind modificarea și completarea
comisiilor de specialitate nr. 1 și nr.3, ale Consiliului Local al comunei Recea;

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Județului Maramureş,
Compartimentului Juridic, Primarului şi Secretarului general al  comunei Recea;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    Contrasemnează
             Marian-Adrian NEMEȘ                 Secretar general

    Maria PETRUŞ

Recea la 30 septembrie 2022
Consilieri total – 15, Nr. Consilieri prezenți 15
Hotărâre adoptată cu: 8 voturi pentru și 7 împotrivă
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ERATĂ

La hotărârea nr. 59 din 30 septembrie 2022, privind redenumirea și
reorganizarea  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Recea,

județul Maramureș

Întocmită de Secretar General al comunei Recea – Maria PETRUȘ
privind îndreptarea cuprinsului art. 2 din prezenta hotărâre care se va citi : Își înceată
aplicabilitatea Hotărârea  nr. 64/2020 privind alegerea comisiilor de specialitate în
principalele domenii de activitate și Hotărârea nr.79/2022 privind modificarea și
completarea comisiilor de specialitate nr. 1 și nr.3, ale Consiliului Local al comunei
Recea în loc de - Se revocă Hotărârea  nr. 64/2020 privind alegerea comisiilor de
specialitate în principalele domenii de activitate și Hotărârea nr.79/2022 privind
modificarea și completarea comisiilor de specialitate nr. 1 și nr.3, ale Consiliului Local
al comunei Recea;

SECRETAR GENERAL
    Maria PETRUȘ
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