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HOTĂRÂREA nr 2 /2022
privind modificarea  H.C.L.Pădureni   nr. 61/12.11.2020

privind stabilirea componenței comisiei de specialitate ale
Consiliului Local al  Comunei Pădureni

          Având în vedere:
-  referatul de aprobare a primarului  comunei Pădureni în calitate de iniţiator,

înregistrat cu nr.167/10.01.2022;
            În conformitate cu prevederile art. 124 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și
prevederile art. 13 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 7/19.02.2021 privind aprobarea
Regulamentului  de  organizare  și  funcţionare  a  Consiliului  Local  al  comunei
Pădureni, judeţul Vaslui ; 

Luând în considerare prevederile H.C.L. Pădureni nr.61/12.11.2020 privind stabilirea
componenţei  comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului  Local  al  comunei  Pădureni   și
prevederile  H.C.L.  Pădureni   nr.   34/24.08.2021  privind  încetarea  mandatului  de
consilier local al domnului  COZMA GEORGEL si vacantarea unui post de consilier  local
din cadrul Consiliului Local al comunei  Pădureni  judeţul  Vaslui ;
          Având în vedere Hotărârea Civilă nr.2083/20.12.2021  pronunţată în  dosar
nr.2980/244/2021 pentru validarea mandatului de consilier local  supleant în cadrul
Consiliului  Local  al  comunei  Pădureni  ,  a  domnului  Zaharia  Romică  din  partea
Partidului Naţional Liberal.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor  art. 129 art.(1), art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

             Consiliul Local al Comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

H O T Ă R Ă  Ş T E:



         Art.1 Se modifică  Articolul nr. 1 din H.C.L. Pădureni  nr. 61 /12.11.2020 privind stabilirea
componenței comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Pădureni , care va avea
următorul conținut: 

„Comisia pentru protectie sociala, invatamant, sanatate si familie, cultura, culte si sport;

1. _____CIULEI CĂTĂLINA___________________ președinte

2. _____MARIN CORINA-MIHAELA____________- secretar

3. _____BUCIUMAŞ SILVIU____________________- membru

4. ______ZAHARIA ROMICĂ___________________ - membru

5. ______ZAHARIA VALENTIN_________________ - membru

           Art.2 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Pădureni
, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Pădureni  Instituției Prefectului – Judeţul Vaslui  și
membrilor comisiei.

Pădureni, 25 ianuarie 2022

          Presedinte de sedinta,
                 Consilier local 
               Popa Jănică                                                                                                                                    

Contrasemneaza
                           Secretar general UAT Pădureni

               Munteanu Mirela

Adoptata astazi   25 ianuarie 2022  în şedinţă  ordinară
Cu un numar de   …12...   voturi”pentru”, din    ...12......  consilieri prezenti la sedinta.




