
ROMANIA                                                                                      Nr. 29 din 29 iunie 2020                                                                                                                               
Judetul  CARAS SEVERIN 
Comuna  EFTIMIE  MURGU  

- Consiliul  Local –  
 
                                                                HOTARARE 
                  

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Eftimie Murgu nr. 51 din 24 iunie 
2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei  

Eftimie Murgu 
 

Consiliul  Local  al comunei Eftimie Murgu , intrunit in sedinta  ordinara de lucru  din data de  
29 iunie 2020 ; 
Analizând proiectul de hotărâre , Referatul de aprobare al Primarului comunei, în calitate de 
inițiator,  Raportul de specialitate al Secretarului comunei,  avizul comisiei de specialitate a 
Consiliului Local Eftimie Murgu, 
Având în vedere: 

-Hotărârea Consiliului Local nr. 25/26.05.2020 privind încetarea de drept, prin demisie, a 
mandatului de consilier local al domnului Turnea Remus Andrei, prin care se declară vacant 
locul acestuia, 
-Hotărârea Consiliului Local nr. 28/29 iunie 2020 privind validarea mandatului de consilier 
local al domnului Marcea Danut Ilie, 
Constatând necesitatea modificării și completării componenței  comisiei de specialitate a 
Consiliului Local , 
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

        În temeiul prevederilor art. 124, art. 139 alin. (1) și al prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

                                                               H O T Ă R Ă Ș T E : 

               Art. 1-  Se  modifica Hotararea nr. 51 a Consiliului local Eftimie Murgu dupa cum 
urmeaza: Componenta Comisiei pentru administratie publica aleasa prin HCL nr. 51 / 24 iunie 
2016 in sensul inlocuirii dlui. consilier Turnea Remus Andrei cu dl. Marcea Dănuț Ilie. 
Presedinte al comisiei este ales dl.  Dancea Gligore  iar secretar al comisiei este ales dl. Didraga 
Simion Andrei. 

   Art. 2- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Caras Severin si 
persoanelor de la art. 1. 

   PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ ,                                                      Contrasemnează                                                                                                                    

      GLIGORE DANCEA                                                          Secretar general al comunei,   
                                                                                            Liviu   Imbrescu    


