
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

                                                                           R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind modificarea componen ei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei juridice i administra ie pubic  precum i avizul favorabil al comsiei juridice i de disciplin ,

inând cont de demisiile consilierilor Bercean Pamfil i Munteanu Radu Mircea precum i validarea
consilierilor jude eni Coman Gheorghe i Ardus tan Gavril,

zând prevederile art. 50 i 51 din Regulamentul de organizare i func ionare a Consiliului jude ean
Maramure , modificat i completat prin Hot rârea nr. 81/ 2008,

În temeiul prevederilor art. 97, ale art. 98, raportate la prevederile art. 54 din Legea nr. 215/ 2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

Consiliul jude ean adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se modific  începând cu data adopt rii prezentei hot râri componen a unor comisii de
specialitate, dup  cum urmeaz :

În comisia de activit i economico – financiare domnul Munteanu Radu Mircea se înlocuie te cu
dlomnul consilier Coman Gheorghe.

În comisia pentru protec ia mediului, turism, tineret i sport domnul Bercean Pamfil se înlocuie te cu
domnul consilier Ardus tan Gavril.

În comisia pentru agricultur i dezvoltare rural  domnul Bercean Pamfil se înlocuie te cu domnul
consilier Coman Gheorghe.

În comisia juridic i de disciplin  domnul Munteanu Radu Mircea se înlocuie te cu domnul consilier
Ardus tan Gavril.

Art.2. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Membrilor comisiilor;
- Direc iilor, serviciilor, birourilor i compartimentelor func ionale ale aparatului de specialitate.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 29
august 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man
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