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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  12  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.321  

privind respingerea plângerii prealabile nr.26937/29.08.2022 formulată de către 

domnul consilier av. Radu Bobîrnat împotriva Hotărârilor Consiliului Local al 

municipiului Huși nr.306, 307, 314, 315, 316, 317 din 25 august 2022 
 

 
        Consiliul Local  al Municipiului Husi, județul Vaslui; 
        Având în vedere:  

• Plângerea prealabilă formulată de către dnul consilier - av.Radu 

Bobîrnat, înregistrată la Primăria municipiului Huşi cu 

nr.26937/29.08.2022, împotriva  Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși nr. 306, 307, 314, 315, 316, 317 din 25 august 

2022; 
• Referatul Biroului Administratie Publica Locala, Relatii cu publicul 

nr.29748/22.09.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi 

nr.29749/22.09.2022 privind respingerea plângerii prealabile 

nr.26937/29.08.2021 formulată de domnul consilier av.Radu 

Bobîrnat împotriva Hotărârii Consiliului Local  al municipiului 

Huși  nr.306,307,314, 315, 316, 317 din 25 august 2022 

• Raportul de specialitate al Biroului de Administratie Publica Locala 

nr.29751/22.09.2022; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 

29769/22.09.2022; 

• Avizul nr.329 din 26.09.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr.229 din 26.09.2022 al Comisiei  pentru amenajarea teritoriului 

şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură ;       

• Avizul nr.198 din 26.09.2022 al Comisiei de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii publice  şi comerţ; 

In conformitate cu : 

http://www.primariahusi.ro/
mailto:primar@primariahusi.ro


- prevederile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificarile  si completarile ulterioare;  

-prevederile art.136,al.4 din O.U.G. nr.57 privind Codul Admininistrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- prevederile art.129 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

   In temeiul art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
           Art.1. Se respinge, ca neîntemeiată, plângerea prealabilă nr.26937 din 

29.08.2022 formulată de catre domnul consilier – av.Radu Bobârnat, impotriva 

Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Huși  nr.306, 307, 314, 315, 316, 

317 din 25 august 2022. 

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

primarul municipiului Huși    

                           
                                                                                HUŞI, 27 septembrie  2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                   Contrasemnează pentru legalitate , 
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