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H O T A R Â R E A  Nr._29_ 

Din 14.07.2021 

privind: modificarea componenței nominale a comisiei de specialitate 

nr.  5 juridice și de disciplină  din cadrul Consiliului local al comunei Liești,  

 

Inițiator: Iulian BOȚ, primar  ; 

           Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului:                                  6263/G / 06.07.2021                 

 

Consiliul Local al comunei  Liești, jud. Galați, întrunit în ședința  ordinara din data de 

14.07.2021; 

           Având in validarea mandatului de consilier local al d-lui Gurău Ionuț și depunerea de către 

acesta a jurământului în ședința din 23.06.2021; 

 Luând in considerare raportul secretarului general al comunei Liești, înregistrat la  nr. 6295/G / 

06.07.2021; 

Având in vedere HCL nr. 2//12.11.2020 privind Organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei   Liești,  județul Galați; 

Având in vedere prevederile HCL nr. 50/22.11.2020 aprobarea Regulamentului de  organizare 

si funcționare a Consiliului Local al  comunei LIESTI , județul Galați;  

Având in vedere prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art. 124, art.  125, art.  126, alin.  (1) din OUG nr.  57/2019  

privind  Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

In temeiul dispozițiilor art. art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. i) din OUG nr. 57 

privind Codul Administrativ, adopta prezenta; 

 

H O T Ă R Â R E : 

            Art.1.  Începând cu data prezentei , se modifică componența comisiei de specialitate nr. 4  pentru 

învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte,  muncă și protecție socială, protecția 

copilului din cadrul Consiliului local al comunei Liești, astfel: 

-Ghionea Pavelina  , președinte 

-Dibu Laurențiu Leonard , secretar 

- Gurău Ionuț , membru   

 Art.2.  Cu data prezentei, HCL nr. 2//12.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate 

din cadrul Consiliului local Liești , se modifica in mod corespunzător. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor in drept prin grija secretarului general comunei 

Liești. 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează 

                 Valentin CONSTANTIN                            SECRETAR GENERAL 

               .............................................                                            Vasile AVADANEI 
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