ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. IX
Din 17.11. 2016
Privind: Completarea componenţei comisiilor de specialitate nr.3 Activit ăţi stiintifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială.,, si a comisiei nr. 5 ,, Administraţia publică
Iocală, juridic,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţenilor,,.

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, Judetul Galati;
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 163 5 7/1 5. 1 1 .20 1 6
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, Judetul Galati, intrunit in sedinta extraordinar ă in data
de 17.11. 2016;
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr. 163 5 5/1 5. 1 1 .20 1 6
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Juridic, inregistrat sub
nr._ 16356/15.11.2016;
Avand in vedere raportul de avizare intocmit de comisia de specialitate nr.
Avand in vedere propunerea comisiei de validare constituit ă în baza H.C.L. nr.1/25.06.2016,
înregistrată sub nr.220/CL/02.1 1.2016;
Avand in vedere propunerea comisiei de validare constituit ă în baza H.C.L. nr.1/23.06.2012,
înregistrată sub nr.22 1 /CL/02. 1 1 .20 1 6;
Avand in vedere prevederile art. 1 5- 1 9 din OG nr.3 5/2002 de aprobare a regulamentului —cadru
de organizare si funcţionare a consiliului local, cu modific ările si completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.54 s i art.36 alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administra ţia
publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza art. 45 alin. 1 si art. 11 5 alin. 1 lit. ,,b din Legea nr. 2 1 5/200 1 privind administratia
publica locala, republicata in 2007.
HOTARASTE:
Art.1 Se completeaz ă componenţa comisiei de specialitate nr.3 ,,Activit ăţi stiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială.,, cu domnul/na consilier
74t
Art.2.- Se completeaz ă componenţa comisiei de specialitate nr S ,,, Administra ţia publică
locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţenilor, cu domnul/na
consilier kO7-LJ

eemp-

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci.
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi comunicată ,celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului
Tecuci.
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