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HOTĂRÂREA  nr. 1 din  31.01.2023 
privind modificarea  HCL nr. 44 / 05.11.2020 privind constituirea   
comisiilor de specialitate pe  principalele domenii de activitate 

 
 
 
 

Consiliul local al comunei Calafindeşti , judeţul Suceava; 
Având  în vedere : 

- Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Calafindesti inregistrat sub numarul 445 din 25.01.2023; 
- Referatul de aprobare   a d-lui Frincu Adrian- primarul comunei   înregistrat cu nr. 446 din 25.01.2023; 
- Raportul de  specialitate  al secretarului general al comunei înregistrat sub  nr. 4447  din 25.01.2023 ; 
- Rapoartele   de avizare al comisilor de specialitate inregistrate sub 448 si 4448 din 25.01.2023; 
- HCL  nr. 44 din 05.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 
-HCL nr. 82 din 22.11.2022 privind incetarea mandatului de consilier al domnului PROCOPET Mircea, ca urmare a 
decesului acestuia si declararea ca vacant a locului de consilier local; 
- Incheierea nr. 2089 din 28.12.2022 inregistrata la Primaria comunei Calafindesti sub nr. 67 din 05.01.2023 avand 
ca obiect validarea consilierului local supleant Lazurca Mihaela, cu domiciliul in comuna Calafindesti, nr. 912, 
judetul Suceava pe durata mandatului consiliului local. 
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislayiva pentru elaborarea actelor normative, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 124, alin.(2),(4) si 5), art. 125 si art. 126 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
  Constatand necesitatea modificarii comisiei de specialitate nr. 2 pentru administratie publica locala, 
juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor.  

 În temeiul art. 129 alin. (2), art.139 alin. (1) si art. 196, alin (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 



H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 Art.1.Se modifica Art.3 al  HCL. 44 din 05.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate si va avea urmatorul cuprins: 
Stabileşte un număr de 3 consilieri pentru comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, având următoarea componenţă: 
 1.Diaconescu Stefan 
 2.Lazurca Mihaela 
 3. Popescu Vasile 
  
Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 44  din 05.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate, raman neschimbate; 
Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei  Prefectului  -Judeţul Suceava, 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
 
   PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ                                    Contrasemneaza:                                                                  
            PESCLEVEI SILVIA                                                                   Secretar  general  
                                                         CUCU Ana Florentina 
 
 
 
 
 
 
Calafindesti, 31.01.2023      
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