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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 abrogarea Hotărârii nr. 57 din 29 iunie 2022 privind modificarea și 

completarea inventarului domeniului public al comunei Leșu, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Leșu nr.17/1999 

 

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

ordinarǎ, în data de 25.10.2022, în prezența a 11 consilieri. 

 Având în vedere : 

 - Referatul de aprobare nr. 3.636 din 10.10.2022 al Primarului comunei Leșu, 

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

- Raportul de specialitate nr. 3.637 din 10.10.2022 întocmit de Secretarul 

general al comunei Leșu, prin care se propune abrogarea Hotărârii nr. 57 din 29 iunie 

2022 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei 

Leșu, aprobat prin Hotarirea Consiliului Local al comunei Leșu nr.17/1999; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Leșu nr. nr. 57 din 29 iunie 2022 

privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Leșu, 

aprobat prin Hotarirea Consiliului Local al comunei Leșu nr.17/1999; 

- Avizul comun favorabil nr. 3822/25.10.2022 al Comisiilor de specialitate 

reunite ale Consiliului local al comunei Leșu; 

 În conformitate cu :  

- prevederile art. 58, art. 64 - art 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

           În  temeiul   prevederilor  art.  5 lit. ee), art. 129 alin. (1) şi alin. (14), art. 139 

alin. (1), art. 196 alin. (1), art. 197 - art. 199 şi art. 289 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. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Leșu nr.  57 din 29 iunie 2022 privind modificarea și 

completarea inventarului domeniului public al comunei Leșu, aprobat prin Hotarirea 

Consiliului Local al comunei Leșu nr.17/1999. 
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Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

comunei Leșu prin secretarul general al comunei. 

Art.3. 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.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Leșu cu 

majoritate simplă, cu respectarea art. 5 lit. ee) şi art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de 

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

ulterioare, respectiv cu un număr de 11 voturi „pentru” din numărul de 11 consilieri 

locali prezenţi la şedinţă. 

Art.5. Prezenta  hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al 

comunei Leșu, cu :      

- Primarul comunei Leșu; 

- Secretarul general al comunei Leșu; 

- 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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