
 

 

HOTĂRÂREA NR. 61 
DIN 23.11.2020 

Privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Dorobanți 
și stabilirea atribuţiilor acestora pe perioada mandatului 2020-2024 

 
            Consiliul Local al comunei Dorobanți, judeţul Arad, întrunit în şedinţă publică de lucru 
ordinară în data de 20.10.2020, 
Având în vedere: 

− Ordinul nr. 634/22.10.2020,  emis de Prefectul Judeţului Arad privind constatarea 
îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Dorobanți; 

− Proiectul de hotărâre nr. 6652/18.11.2020, initiat de cel mai in vârstă consilier local, Ando 
Antal; 

− Prevederile art.124, art.125 şi ale art.126 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

− Votul favorabil exprimat de un număr de __ consilieri locali, din cei __ prezenţi; 
În temeiul art.129, alin. (1) și 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 Comisia de Specialitate pentru Programe de Dezvoltare Economico 
Socială, Buget – Finanţe, Administraţia Domeniului Public și Privat al Comunei, Amenajarea 
Teritoriului și Urbanism, Agricultura, Gospodărire Comunală și Servicii de Comerţ, de pe lângă 
Consiliul local al Comunei Dorobanți, având următoarea componenţă:  

1. Dl. Ando Laszlo-Iulian, preşedinte - consilier local din partea U.D.M.R. 
2. Dl. Halai Atilla, secretar - consilier local din partea U.D.M.R. 
3. Dl. Ando Antal, membru - consilier local din partea U.D.M.R. 
4. Dl. Curtuți Grigore, membru - consilier local din partea U.D.M.R. 
5. Dna. Almași Krisztina, membru - consilier local din partea U.D.M.R. 

Art.2: Se organizează Comisia de Specialitate pentru Administraţia Publică Locală, 
Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii și Liniştii Publice, a Drepturilor Cetăţenilor Protecţia 
Mediului, Turism și Sport, de pe lângă Consiliul local al Comunei Dorobanți, având următoarea 
componenţă: 

1. Dl. Miklos Tiberiu, preşedinte - consilier local din partea U.D.M.R. 
2. Dl. Hegedus Krisztian, secretar-consilier local din partea U.D.M.R. 
3. Dl. Levai Tiberiu, membru - consilier local din partea PRO DOROBANȚI - A.L.D.E. 

           Art.3: Se organizează Comisia de Specialitate pentru Învăţământ, Sănătate și Familie, 
Munca și Protecţie Socială, Protecţia Copilului, Cultura și Agrement, de pe lângă Consiliul Local al 
comunei Dorobanți, având următoarea componenţă: 

1. Dl. Almasi Valentin-Gabriel, preşedinte - consilier local din partea U.D.M.R. 
2. Dl. Kiss Ludovic, secretar - consilier local din partea U.D.M.R. 
3.  Dl. Bodonea Robert, membru - consilier local din partea P.N.L. 



 

 

 
Art.4: Atribuțiile Comisiilor de specialitate: 

a) Analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de 
activitate; 

b) Întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe 
care le prezintă consiliului local; 

c) Îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, 
dacă acestea au legătură cu activitatea lor. 

d) Comisiile de specialitate avizează proiectele de hotărâri cu majoritate simplă. 
Art.5: Prezenta se comunică: 

  - Instituţiei Prefectului - Jud. Arad; 
  - Se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei Dorobanți, 

precum și pe pagina de internet a Primăriei comunei Dorobanţi. 
 

 
 
 
 

      
                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                    Consilier local,                                                                    Secretar general, 
                                    Almași Krisztina                                                           Ardeleanu Hanelore-Florica 
 
 
 
 
 
 
 
HCL Nr. 61 din 23.11.2020 
Nr. total mandate consilieri 11; 
Prezenţi: ___; 
Voturi: ___ pentru; ___ împotrivă; ___ abţineri 
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