ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA MIHALȚ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.61/2020
privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință extraordinară, în
data de 9 noiembrie 2020;
Având în vedere referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre nr.5924/2020, inițiat
de primarul comunei Mihalț, cu privire la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Mihalț pe principalele domenii de activitatea și raportul de specialitate nr. 5926/2020,
întocmit de secretarul general al comunei;
Văzând Încheierea civilă nr. 1284/C/9.10.2020, pronunțată de Judecătoria Blaj,
privind validarea mandatelor consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Mihalț,
județul Alba și Ordinul Prefectului județului Alba nr.413/23.10.2020, prin care se constatată
îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Mihalț,
În temeiul prevederilor art. 125, 125, 126, 129, 139 și art.196 alin.(1) lit.b) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă organizarea următoarelor comisii de specialitate ale Consiliului
local al comunei Mihalț, pe principalele domenii de activitate:
a) Comisia de specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget –
finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecția mediului și comerț;
b) Comisia de specialitate nr.2 pentru învățământ, cultură, sănătate, familie, protecție socială,
activități sportive și turism;
c) Comisia de specialitate nr.3 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și
siguranței publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului și urbanism.
Art.2. Se stabilește componența nominală a fiecărei comisii de specialitate a
Consiliului local Mihalț, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Mihalț și Instituției
Prefectului – Județul Alba.
Mihalț la 9 noiembrie 2020
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 92% din
numărul consilierilor în funcție (100% din numărul consilierilor prezenți).

Președinte de ședință,
Dorin Breazu

Contrasemnează secretar general,
Mariana Salcău
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