
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 51 
Din 22.09.2021

Privind numirea d-nei consilier local Chifor Angela în comisia de specialitate din cadrul
Consiliului Local Băiuţ

Consiliul local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa extraordinară din data de 22.09.2021;
Având în vedere încheierea civilă nr. 778/1.09.2021 a Judecătoriei Tîrgu Lăpuş privind 

validarea mandatului de consilier local supleant al d-nei Chifor Angela din partea Uniunii 
Democrate Maghiare din România;

Având în vedere referatul de cprobare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, proiectul 
de hotărâre ca şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere H.C.L. Băiuţ nr. 33/2020 privind alegerea comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului Local Băiuţ;

Luând în considerare prevederile art 124 din O.U. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

în baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. a, art. 139 alin. 1 lit. a şi art. 196 alin. 
1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se numeşte dna consilier local Chifor Angela ca membru în comisia de specialitate 
pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, a instituţiilor şi 
serviciilor publice, a societăţilor coi ierciale de interes local, cooperarea interinstituţională pe 
plan intern şi extern şi gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
Administrativ:

D-nei consilier local Chifor Angela
- Prefectului judeţului Maramureş
- Primarului comunei Băiuţ

Afişier
Dosar
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Cvorum: '~7 voturi gentru,_____voturi împotrivă
şi _2_abţineri din U consilieri prezenţi dintr-un total de 11 consilieri

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

POP AURELIANM CŢO R^


