
domeniullor de activitate,
b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari ~i asupra

problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului
local,

urmatoarcle atributii,de specialitate au

de specialitate suntatributiile comisiilor,administrativ,
urmatoarele:
(1) Comisiile

principale:
a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local din

Potrivit art. 125 al OUG Nr. 57/2019 privind Codul

1. D1.Karsai J6zsef - Attila - presedinte
2. D1.Csengeri Csongor - Antal- secretar
3. D1.Kovacs Attila - membru
4. Dna. Nemeth Elvira - Ibolyo - membru
5. Dna. Iuhas Monika - Hilda - membru

Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Orasului Valea lui Mihai pe principalele domenii de activitate social
economica, a fost aprobata prin HCL Nr. 70 din 02 noiembrie 2020.
Membrii comisiei IV, Juridica, protectie sociala, sanatate si familie,
sunt urmatoarcle:

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PE ANUL 2021

Comisia Juridica si de disciplina, sanatate ~i
familie, munca si protectie sociala, protectia

copiilor - IV



avizate conform reglementarilor in vigoare.
Informarea cetatenilor se realizeaza atat online, prin pagina de

web al Orasului Valea lui Mihai : www.valealuimihai.ro cat si fizic,

Toate Proiectele de Hotarari initiate, aflate in competenta de
. avizare a comisiei, au fost discutate individual, avizarea cfectuanduse
in urma dezbaterilor comisiei.

Nu am intampinat probleme majore in activitatea profesionala a
comisiei. In calitate de presedinte, respectiv in calitate de Viceprimar
a1 Orasului Valea lui Mihai, am informat in permanenta membrii
comisiei cu privire la actualitatile comunitatii locale, in special cele ce
tin de competenta de activitate ale acestuia.

Pandemia de COVID-19 provocata de coronavirus a influentat
semnificativ activitatea zilnica a urbei, masurile aplicate pentru
diminuarea raspandirii, afectand ocazional si activitatea comisiei. A
fost necesar intrunirea online a comisiei, pentru c-a Proiectele de
Hotarari initiate in folosul dezvoltarii si functionarii orasului sa fie

e '"

hUps:/ /valealuimihai.ro/wpcontent/uploads/2022/03IRegistru
PH -2021-30-dec- 2021. pdf

Proiectele de Hotarari initiate in cadrul sedintelor de consiliu, "
ordinare, extraordinare sau de indata, pe parcursul anului 2021 au fost
analizate in totalitate de catre toti membrii comisiei, consemnate in
procesele verbale ale sedintelor de comisie. Hotararile amintite se pot
consulta pe situl Primariei Orasului Valea lui Mihai, accesand
urmatorul link:

c) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul
de organizare si functionare a consiliului local sau
insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca
acestea au legatura cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritatea
simpla.



30 martie 2022
Valea lui Mihai

Prcsedin te,
ee. Karsai J6zsef - Attila

pnn audientele asigurate de catre majoritatea consilierilor, respectiv
Primar si Viceprimar.

Profesionalismul, devotamentul si respectul fata de cetatean
trebuie sa fie in permanenta scopul comun al membrilor comisiei.
Multumesc si prin aceasta cale colegilor consilieri pentru
promptitudine si colaborare.

Molnar Iozsef
Rectangle

Molnar Iozsef
DECLARAȚIA SEMNATĂ ÎN ORIGINAL SE GĂSEȘTE LA SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI
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