
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

         CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței Comisiei nr. 1 pentru activități economico-financiare, administrarea 
serviciilor publice furnizate cetățenilor,  agricultură, protecția mediului și turism din cadrul 

 Consiliului local al comunei Hârtop 
 
 

Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava, având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de dl. consilier Mitrea Gabriel-Dănuț,  înregistrat cu nr.1506 din 7.04.2021, 
ca instrument de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre  
-  Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, 
județul Suceava, înregistrat cu nr.1507 din 7.04.2021, prin care se susține necesitatea si oportunitatea 
aprobării proiectului de hotărâre, 
- Rapoartele de avizare  întocmite de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop; 
- Hotărârea Consiliului Local Hârtop nr.41/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele 
domenii de activitate  în cadrul Consiliului local al comunei Hârtop 
- Încheierea Judecătoriei Fălticeni din data de 30.03.2021 în dosarul nr. 874/227/2021 prin care a fost validat 
mandatul de consilier al d-lui Pistol Ionel, 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 124 al  SECȚIUNII a-2-a din  Ordonanța  de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  cu privire la Organizarea consiliului local,  
- art.16 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local, aprobat prin Hotărârea nr. 
44/31.10.2019, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (1) și art. 196 
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgenta nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic -   Se aprobă modificarea componenței Comisiei nr. 1 pentru activități economico-financiare, 
administrarea serviciilor publice furnizate cetățenilor,  agricultură, protecția mediului și turism din cadrul 
Consiliului local al comunei Hârtop formată din 5 membri după cum urmează: 

• Mitrea Gabriel-Dănuț - consilier local, ales pe listele P.N.L 
• Leonte Anișoara- consilier local, ales pe listele P.N.L 
• Pistol Ionel - consilier local, ales pe listele P.N.L 
• Leonte Constantin - consilier local, ales pe listele P.S.D 
• Mazilu Răducu - consilier local, ales pe listele P.S.D 

 
 

         Președinte de ședință,                                                              Contrasemnează:                                                                                                                                
Dumitru-Vasile HRECENIUC                                                     Secretar general al comunei, 

                                                                                            Elena  COSTAN  
Hârtop, 14.04.2021 
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