
COMUNA ZĂBALA 
JUDEŢUL COVASNA 
PRIMAR 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea HCL nr. 37/24 iunie 2016, privind organizarea Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al comunei ZĂBALA 

 

 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 8 

septembrie 2016, 

 

Având în vedere Expunerea de motive, întocmită de primarul comunei Zăbala, în calitate de 

inițiator al proiectului de hotărâre; 

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, modificată și 

completată; 

Având în vedere prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (3) lit. a) și ale art. 54  din Legea nr. 215/2001, privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Zăbala, prin care se ia act de demisia 

domnului consilier local Sebestyen Tibor- Levente și  vacantarea mandatului de consilier local; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Zăbala, privind validarea mandatului de 

consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Zăbala, al domnului Papp Janos; 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Se modifică și se competează art.2 lit. „c” din Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Zăbala nr. 37/24 iunie 2016, privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 

ZĂBALA, după cum urmează: 



 ” Art. 2 – Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea: 

a) Agricultură. Activităţi economico- financiare. Amenajarea teritoriului şi 

urbanism. 

    dl consilier local Benedek József 

dl consilier local Cosnean Călin - Constantin 

dl consilier local Demes Botond 

dl consilier local Ambrus Attila 

dl consilier local Fejér Zsolt 

dl consilier local Szabó András 

dl consilier local Paizs Attila 

b) Învăţământ, sănătate şi familie. Muncă şi protecţie socială. Protecţie copii, 

tineret şi sport. 

dl consilier local Pătrânjel Nicolae 

   dl consilier local Ambrus Attila 

dl consilier local György László - Levente 

dl consilier local Mátyás Szabolcs 

dl consilier local Szigyártó János - Nimród 

dl consilier local Benedek József 

dl consilier local Fejér Zsolt 

c) Protecţie mediu şi turism. Juridică şi de disciplină. Validare 

dl consilier local Demes Botond 

   dl consilier local Szabó András 

dl consilier local Papp János 

dl consilier local Vîrlan Milica - Ștefania 

dl consilier local Szigyártó János – Nimród” 

  

 Art. II.  Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local al comunei Zăbala nr. 37/24 iunie 2016, 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei ZĂBALA, rămân în vigoare. 

Art. III.   Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează, D- nul primar Fejér Levente.  

 

Zăbala, la 18 august 2016    

       Primar, 
             FEJÉR Levente 


