
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  PREUTEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind  modificarea componenței nominale a Comisiei de specialitate  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism  a Consiliului Local al 
comunei  Preutești 

 
Consiliul Local al Comunei Preuteşti, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a primarului comunei, judeţul Suceava, d-l Vasiliu Ion, înregistrat sub  nr.11163 
din  30.03.2021; 
- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Preutești înregistrat sub  nr. 11167  din  
1.04.2021; 
- Avizul Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii   şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub  nr.11192 din 9.04.2021; 
- HCL Preutești nr.14 din 16.03.2021 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului 
domnului consilier local  Adăscăliței Ioan; 
- HCL Preutești nr.70 din 29.10.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele 
domenii de activitate  
- Încheierea civilă a  Judecătoriei Fălticeni din 30.03.2021 pronunțată în dosarul nr.832/227/2021 
privind validarea mandatului consilierului local supleant, domnul Apetrei Ioan; 
- Depunerea jurământului de către domnul Apetrei Ioan la începutul ședinței Consiliului Local al 
comunei Preutești din data de 9.04.2021; 
În conformitate cu prevederile art. 124, art.139 alin.(1)  și ale art.196  alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. Se aprobă modificarea componenței  nominale a Comisiei de specialitate  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism  a Consiliului Local al comunei  Preutești 
prin nominalizarea consilierului local Apetrei Ioan ca membru în această comisie în locul consilierului 
local Adăscăliței Ioan.  
Art.2. Secretarul general al comunei Preutești  va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției 
Prefectului-Județul Suceava, primarului comunei și consilierului local Apetrei Ioan. 

 
Preşedinte de şedinţă, 
Rusu Lucian – Ionuț 

                                                       
         Contrasemnează                                                                                                             
          Secretar general comuna Preutești, 
            Iațcu Emilia  
Preutești, 9.04.2021 
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