
 

 

 
 H O T Ă R Â R E A   NR. 72/2018 

privind modificarea HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc  

 
 

 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
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. 115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
 

ARTICOL UNIC  – HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc se modifică după cum 
urmează: 

1) La art. 2 pct. a) se completează componența nominală al Comisiei pentru economie, 
administrarea publică locală şi juridică cu domnul consilier Gáspár Zsolt, ales 
supleant pe lista U.D.M.R, în locul domnului consilier Szöllősi Tamás, a cărui 
calitate de consilier local a încetat înainte de expirarea duratei normale a mandatului 
prin demisie, precum și cu doamna consilier Cristea Mariana, ales supleant pe lista 
Alianței Electorale Târgu Secuiesc în locul domnului consilier Pătru Constantin, a 
cărui calitate de consilier local a încetat înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului prin demisie. 

2) La art. 2 pct. c) se completează componența nominală al Comisiei pentru dezvoltare 
teritorială, urbanism, gospodărirea localităţii şi protecţia mediului cu doamna 
consilier Cristea Mariana, ales supleant pe lista Alianței Electorale Târgu Secuiesc 
în locul domnului consilier Pătru Constantin, a cărui calitate de consilier local a 
încetat înainte de expirarea duratei normale a mandatului prin demisie. 

 
 

Târgu Secuiesc, la 21 iunie 2018 
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