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ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

                                   HOTĂRÂREA 
                  Nr. 203 din 23.11.2020

privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Tăuții
Măgherăuș.

Consiliul  local  al  orasului  Tautii  Magheraus   intrunit  de  îndată   in  sedinta  ordinara  la  data  de
23.11.2020,

        Avand in vedere Referatul de aprobare al Primarului,inregistrat sub nr. 12905 din 12.11.2020       
si Raportul compartimentului juridic,inregistrat sub nr.12942 din 13.11.2020,  

  Tinand cont de Încheierea civilă nr. 8084/19.10.2020 pronuntata de Judecatoria Baia Mare privind 
validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului Local al orașukui Tăuții Măgherăuș și 
de Încheierea civilă nr. 8650/05.11.2020 pronuntata de Judecatoria Baia Mare privind validarea 
mandatului de consilier local a d-lui Lauran Marin Florin ;

Văzând Ordinului Prefectului nr. 608 din 26.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a 
Consiliului Local al orașului Tăuții Măgherăuș;

Prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al orașului Tăuții 
Măgherăuș;

- avizul secretarului general al UAT Tăuții Măgherăuș;

În conformitate cu prevederile art.124,art. 125, art. 126, art.139 alin. 1, art. 196, alin. 1 lit. a din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile 
ulterioare;

                                                                     HOTARASTE:

Art.1.  Se constituie cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Tăuții 
Măgherăuș, după cum urmează și în următoarea component:

Comisia I  –buget-finanţe,  administrarea domeniului  public si  privat al  orasului,  agricultura,
gospodărire comunala, protecţia mediului, servicii si comerţ.

-Pop Călin Dumitru – PNL
-Rațiu Călin – PNL
-Mărieș Bogdan-Ioan – PNL
-Câmpan Cosmin-Călin-Toma – PMP
-Rus Vasile - PSD

Comisia II – pentru învăţământ, cultură, turism, protecţie socială, sănătate, activităţi sportive şi
de agrement, proiecte dezvoltare europeana.

-Lauran Marin-Florin – PNL
-Butean Călin-Florin – PNL
-Vakon Daiana-Renata – PNL
-Miholca Anamaria-Cecilia – PSD
-Cadar Ioan-Cristian - PSD



Comisia III – pentru administraţie publică locală, juridică, apărararea ordinii şi liniştii publice
a drepturilor cetăţeneşti: 

-Popp Viorel – PER
-Bocuț Ancuța-Ioana – PSD
-Ardelean Anton – PSD
-Szasz Iosif – UDMR
-Gaie Nicolae –Marin - PNL

Art.2. Atribuţiile, sarcinile şi funcţionarea comisiilor sunt cele stabilite de Consiliul local, prin 
Regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la instanta de contencios administrative 
in conditiile Legii nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare;

Art. 4.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza secretarul general al UAT Tăuții
Măgherăuș, dl. Bîndilă Călin-Ioan.

Art.5.    Prezenta se comunica la:
-Institutia Prefectului - judetul Maramureş;
-Primarul orasului Tautii Magheraus

                    -Se publică pe site-ul Primăriei. 
                                              

                                                         Președinte de ședință,
                                                                    Ardelean Anton

       

                                                                       Contrasemnează Secretar general,
                                                                                                              Bîndilă Călin-Ioan 

 
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate
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