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HOTĂRÂREA nr. 70 

din 29 octombrie 2020 

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 

Brusturi, judeţul Bihor 

 

         Având în vedere: 

- Încheierea nr.1008/15.10.2020 a Judecătoriei Aleșd, privind validarea 

mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al comunei 

Brusturi, judeţul Bihor; 

- Ordinul Prefectului Județului Bihor nr.707/26.10.2020, privind constatarea ca 

legal constituit a Consiliului local al comunei Brusturi, judeţul Bihor; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Brusturi cu nr. 6952 din 

28.10.2020;  

- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Brusturi cu nr. 6951 

din 28.10.2020; 

   -    Propunerea făcută de doamna primar Livia – Daniela BÂRLĂU;  

- Propunerile liderilor de grup ai P.S.D. și P.N.L., dar și a candidatului 

independent privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele 

domenii de activitate social-economică;  

 

 În temeiul dispoziţiilor art.152, alin. 2, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 

139,  alin. (3), lit. i și 196 alin. (1) lit. ”a”  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  

   Consiliul local  al comunei Brusturi  aprobă cu 11 voturi ,,pentru”, din totalul 

de 11 consilieri locali prezenți, adoptă următoarea 

      

HOTĂRÂRE: 

     

  Art.1. Se aprobă organizarea următoarele comisii de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Brusturi, judeţul Bihor: 

 I. Comisia pentru agricultură, acțiuni economico-financiare, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism 

 II. Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, 

sănătate și familie, muncă și protecție socială, tineret și sport 

 III.  Comisia juridică și de disciplină 

 Art.2.  Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei comunei 

Brusturi, judeţul Bihor, vor avea următoarea componenţă și vor  respectarea 

configurația politică de la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020: 
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           (1) Comisia I – pentru agricultură, acțiuni economico-financiare, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism 

 1. CIUCIU GRAȚIAN - IOAN- membru PSD 

 2. BUJOR MIRCEA    - membru PSD 

 3. VARGA SORIN – IOAN   - membru PSD 

 4. MARINA EUGEN    - membru PNL 

 5. GAVRA RADU – DANIEL - membru PNL 

 (2) Comisia II - pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate 

și familie, muncă și protecție socială, tineret și sport 

 1. GUG FLORIN – LEONTIN - membru PSD 

 2. GUG FLORIAN     - membru PNL 

 3. MICLĂUȘ FLORE     - independent 

 (3) Comisia III - juridică și de disciplină 

 1. VASI SORIN – IOAN   - membru PSD 

 2. MARTIN ADRIAN – FLORIN    - membru PSD 

 3. REȘTE ALIETA    - membru PSD 

 4. ROMAN MIRCEA    - membru PNL 

 5. MIERLUȚ GHEORGHE   - membru PNL 

 Art.3 După constituire Comisiile de specialitate își aleg, prin votul deschis al 

majorității absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un președinte și câte un 

secretar. 

 Art.4 Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt 

cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al 

comunei Brusturi, județul Bihor  

            Art.5.  Prezenta se comunică cu: 

             - Institutia Prefectului-Judeţul Bihor 

             - Primarul comunei Brusturi 

   - se afişează la loc public 

             - la dosar 

 

 Președinte de ședință,         Contrasemnează pentru legalitate, 

      Consilier local,             Secretar general,       

         Gug Florin - Leontin      Sarca Mirela - Mariana 
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