
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREANR.218#021
privind modificarea HCL nr. 246/2020 privind organizarea comisiilor de specialicate pe

principalele domenii de activitate

Consiliul  local  al Municipiului  Sebeş,jud.  Alba;
Întrunit în   şedinţa publică ordinară din data de 31.08.2021, ora  14,00;
Luând ^m dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 246/2020 privind

organizarea comisiîlor de specialitate pe principalele domenii de activitate;
Având în vedere:

-referatul  de  aprobare  nr.479/19.08.202l   al  iniţiatorilor  proiectului  de  hotărâre  consilierii  locali:

Albu  Dorin, Lorintz Liliana,  Popa Dumitru Emil  şi Lupu Ovidiu Cătălîn;
-    raportul    de    specialitate    nr.63595/20.08.2021    al    B.C.J.A.T.D.A    din    cadrul    aparatului    de

specialitate al primarului municipiului  Sebeş;
•procesul  verbal nr.530/31.08.2021  al Comisiei mixte  din cadrul Consiliului Local al  Municipiu]ui

Sebeş privind rezultatele votului secret;
•  prevederile  art.   124  din    O.U.G.  nr.   57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  şi

completările  ulterioare,  coroborate  cu  prevederile  art.18-27  din  Regulamentul  de  Organizare  şi
Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului  Sebeş,  aprobat prin H.C.L .nr.19/2009.
-  HCL  nr.   246/2020  privind  organizarea  comisiilor  de   specialitate   pe  principale]e  domenii   de

activitate,  modificată prin HCL nr.  247/26.11.2020 şi prin HCL nr.136/27.05.2021.
Având   avizul   nr.484/2021    al   Comisiei   pentru   administraţie   publică   locală,  juridică   şi   de

discip]ină din cadrul  Consiliului  Local al  Municipiului  Sebeş;

In   temeiul   art.    124   alin.3,   alin.4   şi   aljn    5   din   O.U.G.   nr.    57/2019   privind   Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

În  bazal  art.   139  din    OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  şi
completările ulterjoare.

HOTARASTE:

A±L   Se aprobă modificarea art.  1  lit e) din HCL nr. 246/2020 privind organizarea comisiilor de
specialitate pe principalele domenii de activitate,   care va avea umătorul cuprins:
„   e)   Comisia   de   agricultură,   silvicultură,   protecţie   mediu,   monumente   naturale   şi   turism   va   fi
constituită din 5 consilieri locali -din care 4 PNL şi  1  PSD''.

AE!±L    Se  aprobă  modificarea  art.  5  din  HCL  nr.  246/2020  privind  organizarea  comisiilor  de
specialitate pe principalele domenii  de activitate  ,  care  va avea umătorul  cuprins:
„Componenţa  Comisiei  de  agricultură,  silvicultură,  protecţie  mediu,  monumente  natura]e  şi  turism
va  fi:
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•      POPADUMITRUEMIL
-      ADRIAN BOGDAN
-      RADUALEXANDRU
-      ALISIECRINA
•      RADUCRISTIAN"

A±±±±L     Celelalte   prevederi   ale   HCL  nr.   246/2020,   cu   modificările   ulterioare,   rămân
neschimbate.

±r!±!Z. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite în temenul si în
condiţiile  prevăzute  de  Legea  nr.554/2004,  privind  contenciosu]  administrativ,  cu  modificările  si
completările ulterioare;

Prezenta  hotărâre   va  fi   afişată,   se   va  publica  pe   site-ul   Primăriei   şi   ^m  monitorul   oficial   al
Municipiului  Sebeş şi se comunică:
- Instituţiei Pi`efectului Judeţului Alba
-Primarului  municipiului  Sebeş
-   Persoanelor prevăzute la art.  11

Sebeş  la 31.08.2021

PREŞEDINTE DE şEDINŢĂ
ConsilierlocalĂDjANIOA

Total consilieri  locali

Prezenţi

Pentru

Împotrivă

Abţineri
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