
 

 
 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 103/2020 
privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc  

 
Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna, 
În baza şi în executarea:  
art. 124 alin. (3) din  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
În temeiul  art. 129 alin. (2) lit.a, art.139 alin.(1) și art.196 alin. (1) lit.a  din O.U.G nr. 57/2019 

privind  Codul administrativ 
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 Dávid Sándor 
 dl. consilier local Gáspár Zsolt 
dl. consilier local Lukács László 
dl. consilier local Szigethy Kálmán 
dl. consilier local Balázs József-Attila 

b) Comisia pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport 
dl. consilier local Nagy-Babos Tamás 
dna. consilier local Papp Gyöngyike 
dl. consilier local Bejan András 
dl. consilier local Szigethy Kálmán 
dl. consilier local Ilyés Botond 

c) Comisia pentru sănătate şi protecţie socială 
dl. consilier local Gáspár Zsolt 
dl. consilier local Biszak László-István 
dl. consilier local Molnár Lajos-Zoltán 
dl. consilier local Szász Szabolcs-Csaba 
dl. consilier local Szabó István 

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

 dl. consilier local Hegedüs Ferenc 
 dl. consilier local Dávid Sándor 
dl. consilier local Kiss Levente Csaba 
dl. consilier local Molnár Lajos-Zoltán 
dl. consilier local Czipa Lóránd-Szabolcs 

Art. 3 – Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din O.U.G. 57/2019 privind 
Codul adminsitrativ. 

                                                                  Târgu Secuiesc, la  12 noiembrie 2020   
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    Bejan András 
              CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                    SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                      Tóth Csilla Enikő 

 
Întocmit: Mátyus Kálmán 
Comp. Adm. Publ. Loc 


