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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a  11  consilieri 

 

HOTARAREA NR.175 

privind schimbarea din funcţie a viceprimarului municipiului Huşi 

 

           Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

Având în vedere expunerea de motive întocmită de Grupul de consilieri 

PSD din cadrul Consiliului Local al Municipiului Huşi – Căciulă Aurel, Blănariu 

Victor, Boeru Sergiu, Anton Cezar, Hoha Gheorghe, Catargiu Liliana, Matei 

Ionel, Popa Cristinel, Giosu Georgeta, Bîrsan Constantin, înregistrată sub 

nr.25556/24.09.2014 prin care se propune schimbarea din funcţie a 

viceprimarului Municipiului Huşi ; 

Văzând rezultatul votului secret exprimat, consemnat în procesul verbal al 

Comisiei de numărare a voturilor ;   

Având în vedere prevederile art.19 alin.(4) din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Huşi, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.49/25.09.2012 ; 

 raportul de avizare al Comisiei  juridica si de disciplina, pentru 

administratie publica  locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti . 

În conformitate cu prevederile art.57 alin.(4), art.45 alin.(5) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art.1. Se aprobă schimbarea din funcţia de Viceprimar al Municipiului 

Huşi a domnului Ciupilan Valeriu Ioan. 

 

Art.2. Se declară vacantă funcţia de Viceprimar al Municipiului Huşi . 
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Art.3. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Huşi nr. 6/28.06.2012. 

 

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi. 
 

                                                                                       HUSI ,  25 septembrie   2014  

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA ,                       Contrasemneaza, 

                 Hoha Gheorghe                                           Secretarul municipiului Husi 

                                                                                               jr.Monica Dumitrascu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


