
             ROMÂNIA 

          JUDEŢUL VASLUI 

               CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

            735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 

                 tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

              web : www.primariahusi.ro 

             e-mail : primar@primariahusi.ro  

  

 
                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul a 19  consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR.423 

privind constituirea comisiilor de specialitate 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

            Având în vedere: 

• referatul Biroului Administrație Publică Locală nr. 23880 din 

17.11.2020 privind constituirea  comisiilor de specialitate; 

• referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 23881 

din 17.11.2020  privind constituirea Comisiilor de specialitate ; 

• raportul Direcţiei Administratie Publica Locala nr. 23882 din 

17.11.2020 şi Raportul Compartimentului juridic nr. 23879 din 

17.11.2020 ;  

• prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.320 

din 31.10.2019  privind aprobarea   Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare a Consiliului Local al municipiului  Huşi ; 

• Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

• Ținând cont de respectarea configurației politice de la alegerile locale 

din 27 septembrie 2020 și propunerile făcute de liderii de grup ai PSD 

și  

PNL ; 

        In conformitate cu prevederile art.124- 126 , art.129 alin.(1) si alin.(2) lit.a) 

coroborat cu alin.(3) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

          In temeiul art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

           H O T A R A S T E  : 

          

 Art.1. Se constituie comisiile de specialitate pe principalele domenii 

de activitate ale Consiliului Local al municipiului Husi , in urmatoarea 

componenta: 
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     I.Comisia de studii, prognoze si programe economico-sociale, 

buget, finante, privatizare, servicii publice si comert ; 

                                 1.Popa Cristinel 

     2.Iacob Ioan 

     3.Ciupilan Valeriu Ioan 

     4. Popa Cătălina  Eugenia 

     5.Bobârnat Radu 

 

                II.Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, 

administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea 

lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura : 

                                 1.Boeru Sergiu 

     2.Catargiu Liliana Ecaterina 

     3.Iacob Ioan  

     4.Nacu Mihaela 

     5.Rotariu Nicoleta 

 

              III.Comisia pentru agricultura, cadastru, fond funciar, protectia 

mediului inconjurator : 

                                 1.Matei Ionel 

     2.Corjinschi Ioan Alexandru  

     3.Patrașcu Luiza  

     4.Nechifor Alexandru Ioan 

     5.Cocuz Adrian 

 

 IV. Comisia juridica si de disciplina, pentru administratie 

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si 

libertatilor cetatenesti : 

                                 1.Focia Alexandru 

     2.Matei Ionel 

     3.Țocu Cătălin 

     4. Bobârnat Radu 

     5.Cocuz Adrian 

 

 V. Comisia pentru invatamant, culte, cultură , tineret, turism, 

sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie: 

                                 1.Popa  Cristinel  

     2.Romila Claudiu 

     3.Matei Gabriela 

     4.Popa Cătălina Eugenia 

     5.Rotariu Nicoleta  

 



         VI. Comisia de comunicare, integrare europeana,  relatii cu alte 

consilii locale sau organisme similare , relatii externe : 

 

                                 1.Catargiu Liliana Ecaterina 

     2. Boeru Sergiu 

     3.Patrașcu Luiza 

     4. Nechifor Alexandru Ioan 

     5.Filip Cosmin Adrian 
 

          Art.2. Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși  375 din 27.10.2020  privind constituirea  comisiilor de 

specialitate. 
 

          Art.3.  Prezenta  hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanţa 

de contencios administrativ in conditiile Legii nr.554/2004, cu modificările si 

completările ulterioare. 
 

 

 

                                                                                      HUŞI  ,  23  noiembrie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

     Catargiu Liliana-Ecaterina                                            Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 


