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H O T Ă R Â R E A  Nr.47/2020  
Privind constituirea unei comisii de analiză, verificare 

 
 

 
 
 

   Consiliul local orășenesc Borsec, 

   Având în vedere inițiativa d-lui consilier Lăzăroiu Florin Răducu 

prin care prezintă necesitatea constituirii unei comisii de analiză și verificare în 

conformitate cu prevederile art.211 din  din Ordonanța de urgență nr.57/2019, 
privind Codul Administrativ , înregistrată sub nr.73/2020, Referatul de aprobare 

înregistrată sub nr. 71/2020  , 
 

   Văzând avizul de aprobare  al comisiei pentru administrația 

publică locală, juridică, socială  din cadrul  Consiliului local orășenesc Borsec 
 

            În temeiul dispozițiunilor art.133(4), art. 127, 129(14),  

art.139(1),  Cap. VIII, art.196(1), lit. a),  din Ordonanța de urgență nr.57/2019, 
privind Codul Administrativ 
 

 
 
 

H O T Ă R E Ş T E  

 
 
 

    Art.1.  Constituirea unei comisii  de analiză, verificare și 
constatare  vis-a- vis de starea clădirii -  Atelier Tehnologic de lângă Liceul 

Tehnologic ”Zimmethausen” Borsec în următoarea componență: 
 

1. Ing. Kovacs Geza, președintele comisiei buget – finanțe din cadrul consiliului 

local orășenesc Borsec; 

2. Ing. Szabo Tibor, secretar al  comisiei buget – finanțe din cadrul consiliului local 

orășenesc Borsec; 

3.         Bayka Gyula, secretar al comisiei pentru urbanism și amenajarea 

teritoriului din cadrul consiliului local orășenesc Borsec;   

4.         Benkes Zsolt, viceprimar, membru în comisia buget – finanțe din cadrul 

consiliului local orășenesc Borsec; 

5. Ing.  Lăzăroiu Florin Răducu ,  membru în comisia  pentru  buget finanțe  din 

cadrul consiliului local orășenesc Borsec;   
 



    Art.2. Comisia de la art.1, va evalua starea construcției -

Atelier Tehnologic de lângă Liceul Tehnologic ”Zimmethausen” Borsec , a dotărilor și 
a pagubelor produse și va întocmi un raport în acest sens , din care să reiasă și 
persoanele vinovate pentru producerea  eventualelor pagube constatate . 
 

    Art.3. Raportul comisiei va fi prezentată în cadrul ședinței 
din luna iunie 2020.  
 

                           Art.4 Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează : 

                                       Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ.                                      

                                      Persoanelor de la art.1. 
                                 
 

 

  Borsec, la 04 mai 2020            
 

 
                          
                             PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

                   Bayka Gyula  
  


