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privind modificarea componenlei ComisieiJudelene Bihor de analizi a propuneritor de steme pentru
unititile administrativ.teritoriale din judelul Bihor aprobati prin Ordinului Prefectuluijudelului Bihor
nr.172120A5.
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*13, intocmit de Serviciul Juridic, Avizare gi Contencios
Administrativ, prin care se propune numirea dlui Emodi Tamas ca membru al Comisiei Judelene Bihoi de analizd a
propunerilor de steme pentru unititile administrativteritoriale din judelul Bihor in locul dlui Szabo Odon,
lin0nd seama de Referatul

ln baza adresei nr.4776104,07,2}fi inregiskati la lnstitu[ia Prefectului, Uniunea Democratd Maghiard din
Rominia * Organizatia judeleand Bihor, prezintd propunerea de numire ca membru in Comisia Judeleani de analiz6
a propunerilor de steme pentru unitSlile administrativ-teritoriale din judelul Bihor a dlui Emodi Tamas,
, .Av6nd in vedere 0rdinul nr.17112005 al Prefectului Judelului Bihor privind componenla Comisiei Judelene
Bihor de analizd a propunerilor de steme pentru unitilile administritiv-teritoriale din judelul Biho;
Avdnd in vedere faptul ci dl. Szabo Odon - membru in Comisia Judeleani Bihor de analizi a propunerilor
de steme pentru unitalile administrativteritoriale din judelul Bihor, a fost validat in funclia de deputat in Parlamentul
Rominiei urmare a alegerilor care au avut loc in data de g decembrie 2012, sens in care dl, Szabo Odon
demisioneazi din toate func{iile acordate sau delinute in baza unor Ordine emise de Prefectuljudelul Bihor, demisie
inregistratd la lnstitulia Prefectului cu nr,10467 din 2T decembrie 2012,
Conform prevederilor art,3 din HotirArea Guvernului Rom6niei nr,25t2A03, privind stabilirea metodologiei de
elaborare, reproducere gi folosire a stemelor judelelor, municipiilor, oragelor gi comunelor,
ln conformitate cu prevederile art.26 alin.1 din Legea nr,340t2004, privind prefectul gi institulia prefectului,
republicati,
Prefectul judelului Bihor emite prezentul

:

ORDIN:
Art,1' (1) Componen[a Comisiei Judelene Bihor de analizi

a

propunerilor

de steme pentru unitilile

administrativ'teritoriale din judetul Bihor aprobati prin Ordinul nr.172l2AA5 a Piefectuluijudelului Bihor, se modifhl
in sensulci, dl. Szabo Odon este inlocuit de c5tre dl. EmodiTamas.
(2) Celelalte dispozi[ii ale Ordinului nr,1722A05 a Prefectuluijudelului Bihor rimAn valabile.
Arl,2. Prezentul Ordin se comunici cu:
UDMR - Organizalia Jude{eani Bihor,
Dl, EmodiTamas, prin grija UDMR - Organizalia Judeleand Bihor.
Se afigeazi pe site-ul lnstitu{iei Prefectuluijudetuluiljhof,
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