R O MÂ NIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

HOTĂRÂREA NR._____

PROIECT

din _______________
privind modificarea art. 2 al HCJB nr.146 din 2012 privind comisiile de specialitate
din cadrul Consiliului Județean Bihor
Având în vedere Expunerea de Motive nr. _____ din ______ 2015 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bihor şi Raportul de specialitate nr. _______ din _______ 2015 al
Compartimentului Relații cu consilierii,
Ținând cont de Raportul de avizare nr. _______/________ 2015 al Comisiei ___________
din cadrul Consiliului Judeţean Bihor;
Luând în considerare prevederile art. 15 și 17 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr.
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
În conformitate cu prevederile legii privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
H O T Ă R Ă Ş T E: (unanimitate)
Art. 1. Se modifică ar.2 al HCJB nr.146 din 2012, în sensul alegerii dnei /dlui
_____________,consilier judeţean, în calitate de membru al Comisiei ___________ din cadrul
Consiliului Județean Bihor.
Art. 2. Celelelate articole ale HCJB nr.146 din 2012 rămân neschimbate.
Art. 3. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Monitorul Oficial al Judeţului Bihor.
Art. 4 . Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor
- Cabinetul Președintelui Consiliului Judeţean Bihor
- Compartimentului Relații cu Consilierii:
- dna/dl _________________.
P R E Ş E D I N T E,
CORNEL POPA

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr._________din_______2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 din HCJB nr.146/2012
privind comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bihor

Prin Hotărârea nr. 141 din 28 iulie 2015, Consiliul Județean Bihor a luat act de demisia din
calitatea de consilier judeţean a dnei Butișcă Victorica Valentina, iar prin Hotărârea Consiliului
Județean Bihor nr.169/25.08.2015 a fost validat mandatul de consilier județean al dlui Gherman
Dumitru.
Având în vedere prevederile art. 15 și 17 din Anexa nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile legale menţionate mai sus,

PROPUNEM:
Modificarea art.2 din HCJB nr.146/2012 privind componenţa comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Județean Bihor, în sensul numirii dlui Gherman Dumitru, consilier județean ca
membru în Comisia _____________.

PREȘEDINTE,
Cornel Popa

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Compartiment Relații cu Consilierii
Nr._________din_________2015

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 din HCJB nr.146/2012
privind comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bihor

Prin Hotărârea nr.146 din 30.06.2012 s-au constituit Comisiile de specialitate din
cadrul Consiliului Județean Bihor,
Prin Hotărârea nr. 141 din 28 iulie 2015, Consiliul Județean Bihor a luat act de
demisia din calitatea de consilier judeţean a dnei Butișcă Victorica Valentina și a fost declarat
vacant locul ocupat de consilierul judeţean, în conformitate cu art. 12 alin.(1) și (2) din Legea nr.
393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin Hotărârea
Consiliului Județean Bihor nr.169/25.08.2015 a fost validat mandatul de consilier județean al dlui
Gherman Dumitru.
Având în vedere situația mai sus menționată și prevederile art. 15 și 17 din Anexa
nr.1 a Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002;
În temeiul art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
PROPUNEM:
Modificarea art.2 din HCJB nr.146/2012 privind componenţa comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Județean Bihor, în sensul numirii dlui Gherman Dumitru, consilier județean ca
membru în Comisia _____________.
DIRECTOR GENERAL,
Sarkady Zsolt
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității
în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT:
CONSILIER ,
Liliana Silaghi
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial

Vizat Serviciul Juridic- Contencios
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum
responsabilitatea din punct de vedere al legalității

