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              R O M ÂN I A                               

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD        

           COMUNA LEȘU               

        CONSILIUL LOCAL 

  

H O T Ă R Â R E  

privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

comunei Leșu 

 

Consiliul Local al comunei Leșu, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întrunit în şedinţă 

ordinară, în data 19.09.2022, în prezența a 10 consilieri. 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 3156 din 05.09.2022 al Primarului comunei Leșu, 

cu privire la proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator; 

- Raportul de specialitate nr. 3157 din 05.09.2022 întocmit de secretarul 

general al Comunei  Leșu; 

- Hotǎrârea Consiliului Local nr. 63 din 17 august 2022 privind constatarea 

încetării, prin demisie, a mandatului de consilier local a domnului Solcan Titu 

Teodor, precum și vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului 

local al comunei Leșu , județul Bistrița-Năsăud  

- Hotǎrârea Consiliului Local nr. 83 din  21 decembrie 2021 privind 

actualizarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 

Leșu; 
- Avizul favorabil nr. 3336/19.09.2022 al Comisiilor de specialitate reunite ale 

Consiliului local al comunei Leșu; 

          - Încheierea civilă nr. 1614/2020 a Judecătoriei Năsăud, privind validarea 

mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al comune Leșu; 

- Ordinul prefectului nr. 322/28.10.2020 privind constatarea îndeplinirii 

condițiilor legale de  constuire a Consiliului local al comunei Leșu; 

-  Încheierea civilă nr. 387/2022 a Judecătoriei Năsăud, privind validarea 

mandatului  consilierului local-supleant Pop Maria Ana. 

În conformitate cu : 

- prevederile art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 

- prevederile art. 10 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea 

nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

-  prevederile art. 1 alin. (2), art. 3, art. 95 alin. (1) și (2), art. 96, art. 98, art. 

105 alin. (1), art. 106, art. art. 124 - art. 126, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. 

(3) lit. a), art. 133 alin. (2) lit. a), art. 197 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 198 alin. (1) și  

art. 199 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
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- prevederile art. 46 alin. (1) și alin. (4) din Lege nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

În  temeiul   prevederilor  art.  5 lit. cc), art. 129 alin. (2) lit. b)  şi alin. (4) lit . 

a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), şi art. 197 - art. 199 din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se actuazizează componența comisiilor de specialitate ale Consiliului 

local al comunei Leșu, după cum urmează: 

I Comisia de specialitate pentru activități economico-financiare, juridic și 

disciplină:  

1.Dragota Anton - președinte                                                                                    

2.Dragota Ana - secretar 

      3.Suciu Ioan - membru       

4.Pop Ioan membru 

      5.Todica Radu membru 

    II Comisia de specialitate pentru activitati culturale, învătământ, sănătate, 

familie, munca și protecție socială, protecția copilului: 

1.Bîgiu Cornel Sabin - președinte    

2.Bîgiu Flori - membru     

      3.Bora Antonia Iulia - secretar 

        III Comisia de specialitate pentru urbanism și amenajarea teritoriului, 

agricultură, protectia mediului și turism: 

       1.Pop Maria Ana - președinte   

       2.Folfa Daniel - secretar 

       3.Avram Nechita – membru 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică în cel mult 5 zile de la data comunicării 

oficiale către prefect şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul  

primarialesu.ro la secţiunea Consiliul Local 

 

Art.3. Persoana nemulțumita de prezenta se poate adresa cu plângere 

prealabila Instituției Primarului comunei Leșu, în termen de 30 de zile de la 

comunicare, în conditiile Legii nr 554/2004 privind Contenciosul 

Administrativ,modificata si completata prin Legea nr 262/2007. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Leșu cu 

majoritate absolută, cu respectarea art. 5 lit. cc) şi art. 139 alin. (3) lit. a) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

respectiv cu un număr de 10 voturi „pentru”, din numărul de 11 consilieri locali în 

funcţie. 



3 

Art.4.  Prezenta  hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al 

comunei Leșu, cu : 

- Primarul comunei Leșu; 

- Compartimentul Financiar-contabil; 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, P-ţa Petru Rareş, nr.1, 

judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      Contrasemnat pentru legalitate  

                                                                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

   BÎGIU CORNEL SABIN                                  PERSECĂ IONUȚ 
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