
Consiliul local al orasului Seini 

 

H O T A R A R E A  NR.  6 1 / 2012 
 

privind modificarea Hotararii nr. 33/2012 referitoare la alegerea comisiilor de specialitate  ale 

Consiliului local orasenesc Seini ; 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara din data de 25.10.2012; 

 Avand in vedere : 

- Demisia d-lui Adoreanu Kraiger Zamfir – Ioan din functia de consilier local ; 

- Validarea d-lui Filipas Florin ca si consilier local ; 

- Propunerile facute pentru modificarea unor comisii de specialitate ; 

- Expunerea de motive prezentata de primarul orasului Seini ; 

- Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului. 

 In conformitate cu prevederile O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 

de organizare si functionare a consiliilor locale cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Vazand prevederile Sectiunii nr. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a 

Consiliului local Seini 

 In baza art. 36 , al 1, al 9, art. 54, art. 45, al 1 si 115, al.1, lit b, din Legea administratiei 

publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 

H O T A R A S T E : 
 

       Art. 1 – Componenta unor comisii de specialitate din cadrul Consiliului local 

Seini se modifica dupa cum urmeaza : 

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului, conservarea 

monumentelor istorice si de arhitectura, comert si agricultura va avea urmatoarea 

componenta :  

1. Bud Vasile - presedinte 

2. Bodea Octavian - secretar 

3. Szekely Nicolae 

4. Baltos Marius 

5. Nistor Octavian 

III. Comisia invatamant, sanatate, cultura, sport si protectie sociala va avea 

urmatoarea componenta:  

1.Muresan Lucian - presedinte 

2.Sike Maria - secretar 

3.Golondzac Vasile 

4.Debreczeni Francisc 

5.Filipas Florin 

Art. 2 -  Prezenta se comunica : 

           Institutiei prefectului – judetul Maramures 

          Primarului orasului Seini 
 

Seini la 25.10.2012 
 

 

Presedinte de sedinta,                                  Contrasemneaza, 

    Bogdan Ioan                                                 Secretar, 

                                                                           Bud Ioan                                           
 


