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 H O T Ă R Â R E A   Nr.82/2020 

Privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate 
 
 

 
 

   Consiliul local orășenesc Borsec. 

   Luând în considerare propunerile făcute de grupurile de consilieri 
în legătură cu numirea consilierilor în comisii pe domenii de specialitate. 
 

   Având în vedere prevederile secțiunea art.124(1) din Ordonanța de 

urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,, Încheierea Civilă nr.691 din 

13.10.2020 privind validarea mandatelor consilierilor aleși conform art.114 din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ , declararea  

consiliului ca legal constituit cu respectarea  art.118  din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu data de 29.10.2020, Ordinul Prefectului 

Județului Harghita Nr.461/30.10.2020 , prin care s-a constatat îndeplinirea  

condițiilor legale de constituire a consiliului local Borsec. 
 

   În temeiul prevederilor art.124(3) art. 129(2), lit.a), art.129(3), 

lit.a)  art. 139(1), art.196(1), lit.a), art.197,  din  Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul Administrativ 

 
 

H O T Ă R E Ş T E  

 
   Art.1.  Constituirea de 3(trei) comisii de lucru pentru comisiile pe 

domenii de specialitate, care funcționează în cadrul Consiliului local orășenesc 
Borsec, în următoarea componentă: 
 

 1. Comisia pentru probleme de: 
a) dezvoltare economico-sociale; 

b)  buget finanțe; 

c)  administrarea domeniului public şi privat al orașului; 
d) servicii; 

e)  comerț; 
f) turism; 

 compusă din următorii consilieri: 

    1. Președinte: Moșneag Ana Maria 
   2. Secretar:    Szabo Tibor   

   3. Membrii:     Maier Cristian     
   4.        Bayka Gyula        
   5.                     Olteanu Petrică Ovidiu                      



 
 2. Comisia pentru probleme de: 

a) urbanism și amenajarea teritoriului; 
b)  realizarea lucrărilor publice; 

c)  protecția mediului; 
d)  conservarea monumentelor istorice şi arhitectură; 
e)  agricultură; 

f) apărarea ordinii publice; 

g) respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor; 
compusă din următorii consilieri: 

 .                  1. Președinte:   Markos Sandor     
   2. Secretar:       Pepel Attila Arpad   
   3. Membru:       Balla Ferencz 
   4.                       Albui Istvan         

   5.                       Maier Cristian           
 

 3. Comisia pentru probleme de: 

a) învățământ; 
b) sănătate; 

c) cultură; 

d) muncă și protecție socială; 

e) sport și agrement; 

f) administrație publică; 

g) juridică și de disciplină; 

h) relații cu publicul 
compusă din următorii consilieri: 

    1. Președinte: Balazs Tibor 
   2. Secretar:    Szocs Gabor 
   3. Membrii:    Pepel Attila Arpad 

   4.       Markos Sandor  
                             5.      Mosneag Ana Maria  
      
                    Art.2. Prin grija secretarului general al unității administrativ 

teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la 
sediul primăriei. 
 

            Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează consilierii locali , în colaborare cu compartimentele  de specialitate din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 

                    Art.4. Prin grija secretarului general al unității administrativ teritoriale 

Borsec, prezenta hotărâre se înaintează:  

    Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 
   D-lor consilieri  
 

  Borsec, la  09  noiembrie  2020 
 
 

 
        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
                                                          Pépel Attila Árpád 


