
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 

 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 35/25.11.2020 
privind completarea HCL nr. 29/22.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate  

ale Consiliului local al comunei Vetiş 
 

 
  Consiliul local al comunei Vetiş , întrunit în şedinţă ordinară la 25 noiembrie 2020, 
  Luând în considerare 
- Ordinul Prefectului judeţului Satu Mare nr. 301 din 22.10.2020 privind constatarea condiţiilor 

legale de constituire a Consiliului local al comunei Vetiş 
- Hotărârea Camerie Consiliul Civil Judecătoria satu Mare nr. 1080/2.11.2020 privind validarea 

mandatului consilierului local supleant Mesaros Attila – UDMR, 
- HCL nr. 29/22.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

comunei Vetiş, 
- Raportul de specialitate nr. 8.129 din 20.11.2020, întocmit de către secretarul general al 

comunei ; 
 În conformitate cu prevederile art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare    . 
În temeiul art. 129, alin. 1), art. 139, alin. 1) si art. 196, alin. 1), lit. a)  din Ordonanţa de 

urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ  . 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se completează art. 3, al HCL VETIŞ nr. 29/22.10.2020, cu dl. Mesaros Attila - supleant 
UDMR, care a fost validat şi a depus jurământul şi va avea următorul cuprins: 

Comisia nr. III : Comisia de specialitate de protecția copiilor, tineret, sport, muncă 
și protecția socială, sănătate și familie, culte și activități social-culturale pe lângă consiliul 
local al comunei Vetiș, având următoarea componenţă : 

1. Dl. CRIŞAN BOGDAN, Președinte, consilier local din partea PNL; 
2. Dl. STOICA GEORGIAN-VIOREL, Secretar, consilier local din partea PNL;  
3. D-na. BILAN SIMONA, Membru, consilier local din partea PNL;  
4. Dl. LAZAR LEVENTE-SANDOR, Membru, consilier local din partea UDMR; 
5. Dl. MESAROS ATTILA , Membru, consilier local din partea UDMR. 

Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică 
 Primarului ales al comunei, 
 Dlui. Mesaros Attila, 
 Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare. 

Art.3. Secretarul comunei va îndeplini procedura de comunicare a prezentei hotărâri.  

Vetiş la 25.11.2020 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
     BERCI GHEORGHE                                                              Contrasemnez,  

                                                                                   SECRETAR GENERAL al UAT 
                     ANCA-MARIA POP 

 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată pe baza dreptului conferit de prevederile art.  196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-14, Nr. total al consilierilor absenţi- 1 Voturi pentru-14 Voturi 
împotrivă- 0,   Abţineri-0 


