
ROMÂNIA 
Judeţul Satu Mare 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA 

           

Hotărârea nr. 33 
cu privire la modificarea HCL nr. 5/2016 privind organizarea  

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cămărzana 
 

Consiliul local al comunei Cămărzana întrunit în ședință de îndată astăzi 31 Iulie 2017, 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Cămărzana, județul Satu Mare; 
- Prevederile art. 22 alin. (3-4) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, privind 

aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, 
modificată și completată prin Legea nr. 673/2002; 

- Prevederile Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, modificată și 
completată; 

- Prevederile art. 36 alin. (3) lit. “a” și ale art. 54 din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- HCL nr. 5/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Cămărzana 

În temeiul prevederilor art. 45 alin (1), art. 54, art. 115 alin.(1) lit.”b” şi art. 117 alin.(1) 
lit.”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. Se modifică Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Cămărzana nr. 
5/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Cămărzana,  după cum urmează: 

D-na TODICĂ ROXANA, consilier local din partea A.L.D.E. se înlocuiește cu dl. POPA 
IOAN, consilier local din partea P.S.D., Articolul 1 având următorul conținut: 
Se organizează comisia de specialitate care desfășoară activități economico –
financiare pe lângă Consiliul Local al comunei CĂMĂRZANA, având următoarea 
componenţă: 

1. dl POPA IOAN, consilier local din partea P.S.D. 
2. dl BENE TOADER, consilier local din partea P.P.U.-S.L.  
3. dl DOBRAȘ IOAN, consilier local din partea A.L.D.E.  
4. dl PAUL VASILE, consilier local din partea P.S.D.  
5. dl BURA IOAN, consilier local din partea A.L.D.E.  

 
Art. 2. Se modifică Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Cămărzana nr. 

5/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Cămărzana,  după cum urmează: 

Dl BÂLE VASILE, consilier local din partea P.N.L. se înlocuiește cu dl PAUL VASILE, 
consilier local din partea P.S.D., Articolul 2 având următorul conținut: 
Se organizează comisia de specialitate care desfășoară activități cu privire la 
amenajarea teritoriului, urbanism, activitate juridica și de disciplină pe lângă 
Consiliul Local al comunei CĂMĂRZANA, având următoarea componenţă: 



1. dl.  CALIN VASILE, consilier local din partea P.M.P.  
2. d-na TODICĂ ROXANA , consilier local din partea A.L.D.E.  
3. dl. POPA IOAN , consilier local din partea P.S.D.  
4. dl. BURA IOAN, consilier local din partea A.L.D.E.  
5. dl. PAUL VASILE, consilier local din partea P.S.D.  

 
Art. 3. Se modifică Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Cămărzana nr. 

5/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Cămărzana,  după cum urmează: 

Dl BÂLE VASILE, consilier local din partea P.N.L. se înlocuiește cu dl CALIN VASILE, 
consilier local din partea P.M.P., Articolul 2 având următorul conținut: 
Se organizează comisia de specialitate care desfășoară activități cu privire la 
muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, învățământ 
sănătate și familie de pe lângă Consiliul Local al comunei CĂMĂRZANA, având 
următoarea componenţă: 

1. dl. BURA IOAN , consilier local din partea A.L.D.E.  
2. d-na TODICĂ ROXANA , consilier local din partea A.L.D.E.  
3. dl. POPA IOAN , consilier local din partea P.S.D.  
4. dl. BENE TOADER , consilier local din partea P.P.U.-S.L.  
5. dl. CALIN VASILE , consilier local din partea P.M.P.  

 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, 

Primarul comunei Cămărzana; 
Art. 5. Secretarul comunei Cămărzana va îndeplini procedura de comunicare a prezentei 

hotărâri. 

 
 

 Cămărzana: 31.07.2017 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
consilier, 

Dobraș Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar cu atribuții delegate, 

Bura Maria-Iuliana 
 
 

 


