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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 17  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.301  

privind modificarea H.C.L. nr.379 din 23 noiembrie 2020 privind 

constituirea Comisiei speciale de numărare a voturilor secrete în situaţiile 

expres prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care 

Consiliul Local al Municipiului Huşi stabileşte adoptarea unor hotărâri prin 

vot secret în mandatul 2020-2024 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere : 

• Referatul Direcției Administrație Publică Locală nr. din; 

• Referatul de aprobare nr.26002 din 18.08.2022 al Primarului 

municipiului Huşi, prin care se  propune modificarea componentei 

Comisiei speciale de numărare a voturilor secrete în situaţiile expres 

prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care  

Consiliul Local al Municipiului Huşi stabileşte adoptarea unor 

hotărâri prin vot secret în mandatul 2020-2024; 

• Raportul Direcției Administrație Publică Locală nr.26013 din 

18.08.2022 ; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 26016 din 18.08.2022; 

• Ordinul Prefectului judeţului Vaslui nr. 292 din 19.10.2020 privind 

constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului 

Local al municipiului Huşi , judeţul Vaslui ; 

• H.C.L. nr.379 din 23.11.2020 privind constituirea Comisiei speciale 

de numarare a voturilor secrete in situatiile expres prevazute de 

legislatia in vigoare, precum si in cazurile in care Consiliul local al 

Municipiului Husi stabileste adoptarea unor hotarari prin vot secret 

in mandatul 2020-2024; 

• H.C.L. nr.2 din 05.01.2021 privind incetarea de drept a unui mandat 

de consilier local si vacantarea acestuia; 
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• Avizul nr.308 din 23.08.2022 al Comisiei juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

         În conformitate cu prevederile art.127, art.139 alin.(6) –(9) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

        În temeiul dispoziţiilor art.129 şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

             

HOTĂRĂŞTE : 

 

          Art.1. Se modifica art.1 al HCL nr.379 din 23 noiembrie 2020 privind 

constituirea Comisiei speciale de numărare a voturilor secrete în situaţiile expres 

prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care consiliul local 

stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot secret în mandatul 2020-2024, in sensul 

modificarii componentei acesteia prin inlocuirea d-lui Boeru Sergiu cu d-na 

consilier local Toma Cătălina Tania.  

 

            Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Husi  şi persoana  nominalizata la art.1. 

 

 
 

                                                                                                      HUŞI, 25 august 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează pentru legalitate , 

          Matei Ionel                                                                            Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


