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 HOTĂRÂREA  NR.2/2021
privind modificarea si completarea art.1 al  HCL  nr. 88/2020 privind constituirea comisiilor

pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Săsciori
Consiliul  local  al   comunei  Săsciori,  județul  Alba,  întrunit  în  ședință  extraordinară  cu

convocare de îndată în ziua de 14 ianuarie2021.
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei Săsciori, dl.Nicolae-Florin Morar

- Referatul de aprobare intocmit de către iniţiatorul proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate  întocmit de către Secretarul general al comunei Săsciori ;

– Încheierea civilă nr.1909/CC/220 din 30 Decembrie 2020, pronunțată de către Judecatoria
Sebeș  în dosarul nr.3005/298/2020, prin care validează mandatul de consilier local al d-lui
Mirca Nicolae -supleant pe lista Partidului Național Liberal ;

– HCL  nr. 88/2020 privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului
local al comunei Săsciori

       -    Avizul favorabil al comisiei nr.3 – juridică
În  conformitate  cu  prevederile  art.  124  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare    .
În temeiul art. 129, alin. 1), art. 139, alin. 1) si art. 196, alin. 1), lit. a)  din Ordonanţa de

urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ  .

HOTĂRĂŞTE:

Art.I  Se  modifică și  se  completează art.1  al   HCL  nr.  88/2020 privind  constituirea
comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Săsciori , după cum urmeaza:
         ,,Art.1  Se organizează 3 comisii de specialitate ale Consiliului local al comunei Săsciori
în principalele domenii de activitate, după cum urmează:

I. Comisia  pentru  agricultură,  economico-financiară,  amenajarea  teritoriului  şi
urbanism – formată din  5 membri:
1).FILIP ILEANA

2).MARTIN MIHAI-GEORGE

3).MIRCA NICOLAE

4).CIOROGARIU IOAN-CRISTIAN

5).IRIMIE ANCUȚA-VALENTINA

II. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi
 familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport -formată din  5 membri:
1).PINTILIE NICOLAE-FLORIAN

2).PETRIȘOR VASILE

3).STANCIU-RADU GHEORGHE

4).DRĂGHICIU VASILE

5).GAVRILĂ ILIE



III.Comisia  juridică  şi  de  disciplină,  protecţia  mediului  şi  turism  –  formată  din  5
membri :
1).CIBU ȘTEFAN

2).STĂNUȘ NICOLAE

3).GLONȚ IOAN-IULIAN

4).NICOARĂ GHEORGHE

5).SUCIU GHEORGHE
             Art.II.Celelalte dispozitii cuprinse in dispozitivul HCL  nr. 88/2020 privind constituirea 

comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Săsciori raman in vigoare.

           Art. III. Prezenta hotărâre se  comunică : Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, Primarului 

comunei Săsciori şi va fi adusă la cunostinţă publică, conform prevederilor legale

Săsciori la 14  ianuarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                             CONTRASEMNEAZĂ
              Consilier,                                              Secretar general al comunei,

                                                       Maria-Monica Ilea 

     
Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un numar de 14 voturi favorabile, valabil exprimate,

care reprezintă  93,33% din numarul consilierilor în funcție și 100% din numărul consilierilor
prezenți.


	CONSILIUL LOCAL
	Săsciori la 14 ianuarie 2021


