
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 57/2016 
privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu 

Secuiesc  
 
 

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, întrunit în şedinţă de constituire conform 
Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 165/17.06.2016, la data de 23.06.2016, 

În baza şi în executarea:  
art. 54 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
art. 15 din OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul: 
art. 36 alin.(1), art. 45 alin. (1), art. 46 alin. 1 art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 – Se organizează la nivelul Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc următoarele 
Comisii de specialitate: 

 
a) Comisia pentru economie, administrarea publică locală şi juridică 
b) Comisia pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport 
c) Comisia pentru sănătate şi protecţie socială 
d) Comisia pentru dezvoltare teritorială, urbanism, gospodărirea localităţii şi protecţia 

mediului 
 
Art. 2 – Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea: 
 
a) Comisia pentru economie, administrarea publică locală şi juridică 
  dl. consilier local Nagy-Babos Tamás 
 dl. consilier local Derzsi Gyula 

dl. consilier local Szöllösi Tamás 
dl. consilier local Szigethy Kálmán 
dl. consilier local Pătru Constantin 
 

b) Comisia pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport 
dl. consilier local Nagy-Babos Tamás 

 dl. consilier local Szabó Vincze-Árpád 
dl. consilier local Bejan András 
dl. consilier local Ilyés Botond 
dl. consilier local Budău Ionuț 
 
 
 
 



 
c) Comisia pentru sănătate şi protecţie socială 

dl. consilier local Kelemen Andrei 
dl. consilier local Kiss Levente Csaba 

 dl. consilier local Fejér Melinda 
 dl. consilier local Gál Elemér-László 

 dl. consilier local Budău Ionuț 
 

e) Comisia pentru dezvoltare teritorială, urbanism, gospodărirea localităţii şi protecţia 
mediului 

 dl. consilier local Szilveszter Szabolcs 
 dl. consilier local Lőrincz József 

dl. consilier local Kiss Levente Csaba 
 dl. consilier local Szigethy Kálmán 

 dl. consilier local Pătru Constantin 
 
Art. 3 – Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 115 alin. (3) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

Târgu Secuiesc, la  23 iunie 2016 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
   Kelemen Andrei 

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                           SECRETAR 

                                                                                                                    Zátyi Andrei 
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