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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 17  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.302  
pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 423 din 

23.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate, modificata prin 

Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.4 din 25.01.2021 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

            Având în vedere: 

• referatul Biroului Administrație Publică Locală nr. 25766 din 17.08.2022 

pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 

423 din 23.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate, 

modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.4 din 

25.01.2021, 

• referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.25769 din 

17.08.2022.  

• raportul Direcţiei Administratie Publica Locala nr. 25773 din 17.08.2022 

şi Raportul Compartimentului juridic nr. 25898 din 18.08.2022 ;  

• 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 nr.309 din 23.08.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

        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 aproba modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi 

nr. 423 din 23.11.2020 privind constituirea  comisiilor de specialitate, modificata prin 

H.C.L. nr.4 din 25.01.2021, in sensul modificarii componenței Comisiei pentru 

agricultura, cadastru, fond funciar, protectia mediului inconjurator, prin inlocuirea 

domnului Nechifor Alexandru Ioan cu domnul consilier  Aghiorghiesei Costel . 
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           Art.2. Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi 

nr. 423 din 23.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate,modificata prin 

H.C,L, nr.4 din 25.01.2021, in sensul modificarii componenței Comisiei de comunicare, 

integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe, 

prin inlocuirea domnului Nechifor Alexandru Ioan cu domnul consilier Aghiorghiesei 

Costel . 

 

         Art.3. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi 

nr.423 din 23.11.2020, modificata prin H.C.L. nr.4 din 25.01.2021, raman neschimbate. 

 

        Art.4. 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, 25 august 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                   Contrasemnează pentru legalitate , 

          Matei Ionel                                                                            Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


