
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 93 
din 18 noiembrie 2020  

privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Sălaj, pe principalele domenii de activitate  

  
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţa ordinară; 

 Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.17000 din 16.11.2020 a preşedintelui Consiliului Judeţean; 
- raportul de specialitate nr. 17001 din 16.11.2020 al Direcţiei juridice şi administraţie 

locală; 
- prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu cele ale art. 124 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- prevederile art. 13-15 și art.17 alin.(1) raportate la cele ale art.21-22 din 
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Sălaj, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 32/2020, cu modificările 
și completările ulterioare.  

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se stabileşte componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Sălaj, după cum urmează: 
I. Comisia buget – finanţe şi patrimoniu, în următoarea componenţă: 
- SOJKA ATILA- IOAN - președinte; 
- CRIȘAN MARIANA-DANA - secretar; 
- BLAGA DUMITRU - membru; 
- PAPP ZSOLT-LASZLÓ - membru; 
- OPRIŞ ALIN-FLORIN - membru; 
- SOUCA VALENTINA-LUCIA - membru; 
- FORŢ CORINA-EMILIĄ - membru. 
      
II. Comisia juridică, administraţie publică locală şi situaţii de urgenţă, în 

următoarea componenţă: 
- MAGHIU MARIAN-PAUL - președinte; 
- BOGYA ANNAMÁRIA - secretar; 
- CRIȘAN MARIAN- DĂNUȚ - membru; 
- BEREK ȘTEFAN - membru; 
- POP GHEORGHE-IOAN - membru; 



- DEMLE ALIN - membru; 
- ARDELEAN GHEORGHE - membru. 
 

 III. Comisia servicii publice, agricultură, mediu, turism, în următoarea 
componenţă: 

- PRUNEAN ALIN – COSTEL - președinte; 
- MONI SÁNDOR - secretar; 
- ALEXA IOAN - membru; 
- COSTINAȘ OVIDIU - membru; 
- ARDELEAN NICOLAE - membru. 

  
 IV. Comisia învăţământ, sănătate, protecţie socială, cultură, sport şi tineret, 
în următoarea componenţă: 

- DARI TOMA - președinte; 
- CHENDE IOAN - secretar; 
- DIMITRIU ALEXANDRU - membru; 
- IRIMIEA ANCA-MANUELA - membru; 
- ARDELEAN COSMIN – VASILE - membru. 
     
V. Comisia dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi monumente, în 

următoarea componenţă: 
- ZAHARIA MARCEL – CLAUDIU - președinte; 
- BEREK ȘTEFAN - secretar; 
- IEPURE IOAN – VIOREL - membru; 
- PANIE SERGIU - membru; 
- BORNA MIHAI – BOGDAN - membru. 
 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează membrii 

Consiliului judeţean. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- preşedintele Consiliului judeţean; 
- consilierii județeni. 
 
 

     PREŞEDINTE,                              Contrasemnează: 
         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
Dinu Iancu - Sălăjanu 
                                        Cosmin-Radu Vlaicu  


