ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA

NR. 45/28.07.2022

HOTĂRÂRE
Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local
Verguleasa ce se vor desfasura in lunile august - octombrie 2022
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT
Intrunit in sedinta ordinara din data de 28.07.2022
Având în vedere:
- Referatul secretarului general al comunei Verguleasa nr. 4760/05.07.2022, cu privire la necesitatea
alegerii unui presedinte de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local Verguleasa, incepand cu luna
august 2022, pentru o perioada de pana la 3 luni;

- Prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei
Verguleasa, judetul Olt – Revizuit, aprobat prin H.C.L. Verguleasa nr. 48/28.10.2019;
- Prevederile art. 123, art. 129 alin. (1) si art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Proiectul de hotarare nr. 42/06.07.2022;
- Initiativa primarului conform Referatului de aprobare nr. 89/06.07.2022;
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 4761/06.07.2022;
- Avizul favorabil nr. 34/25.07.2022 al Comisiei de specialitate pe domenii de activitate
buget - finante, dezvoltare economico-sociala, juridice și de disciplină, din cadrul Consiliului
local Verguleasa;
- Prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica, republicata;
- Anuntul nr. 96/15.07.2022, care atestă faptul că a fost respectată procedura prevăzută
de art.7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se alege presedinte de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local Verguleasa ce
se vor desfasura in lunile august – octombrie 2022, domnul consilier local Sterpu Nicolae;
Art.2. Domnul consilier local
Sterpu Nicolae isi va desfasura activitatea in
conformitate cu prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului propriu de organizare si
functionare al Consiliului local al comunei Verguleasa;
Art.3. Prezenta hotãrâre poate fi contestatã conform Legii nr.554/2004, privind
contenciosul administrativ;
Art.4. Hotărârea se va afisa public si se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
- Primarului Comunei Verguleasa;
- Persoanei nominalizata la art.1.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
- consilieri locali aflati in functie – 11
- consilieri locali prezenti la sedinta – 10

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
ARGESANU OVIDIU
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