
 ROMÂNIA                                                                         

JUDEŢUL MUREȘ 

CONSILIUL LOCAL OGRA 
 

H O T Ă R Â R E A nr.35 

Din 29 iunie 2017 

privind modificarea componenței  comisiilor de specialitate ale consiliului local 

Ogra 

 
           Consiliul local al comunei OGRA întrunit în şedinţa la data de  29.06.2016; 
 Având în vedere: 
 -Raportul de specialitate nr.______/___________2017 la proiectul de hotărâre 
privind modificarea componenței  comisiilor de specialitate ale consiliului local Ogra, 

 - art. 15 din Ordonanţa nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată şi modificată prin Legea 
nr.673/2002; 
 -art.54 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala,republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 -Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra nr.6/24 iunie 2016, privind 
organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local, cu modificările ulterioare, 
 - Ordinul Prefectului-Judeţului Mureş nr.248/22.06.2017, prin care se constată 
încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei 
Ogra al d-lui Neacşa Teodor,   

-validarea mandatului de consilier local al domnului Popa Gheorghe, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului local Ogra nr.34/29.06.2017, 
 -propunerile formulate în cadrul şedinţei cu privire la componenţa comisiilor de 

specialitate ale consiliului local,  
           În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 54 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare   

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale consiliului local 

constituite prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra nr.6/24.06.2016, astfel: 

1. Comisia pentru activitati economico financiare, amenajarea teritoriului si urbanism: 

  -Lanţoş Ioan 

  -Mosora Teofil 

  -Szekelz Janos-Szilard  



  -Uilecan Ionel 

  -Bocsardi Andras 

2. Comisia  pentru activitati social culturale, culte, invatamant, sananatate, familie 

,protectie copii, tineret si sport: 

 -Szente Ioan 

 -Hădărig Ioan-Cristian 

 -Varga Romulus 

3.  Comisia juridica si de disciplina, munca si protectie sociala, protectie mediu si turism: 

 -Circa Călin-Cristian 

 -Deac Ioan-Marcel 

 -Popa Gheorghe 

                    

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului cu:  
   - Instituţia  Prefectului Judeţul Mureș  
    
 
 
  

                                                                                     Contrasemnează                                      

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     SECRETAR, 

                         Mosora Teofil                                      Crefelean Anicuța-Ramona 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


