ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA

NR. 1/16.11.2020

HOTĂRÂRE
Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local
Verguleasa ce se vor desfasura in lunile noiembrie, decembrie 2020 si ianuarie 2021
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT
Intrunit in sedinta ordinara din data de 16.11.2020
Având în vedere:
- 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;
- Încheierea civilă nr.1530 din 21.10.2020 pronunțată de către Judecătoria Slatina, prin
care au fost validate mandatele de consilieri locali ai Consiliului local al Comunei Verguleasa;
- Încheierea civilă nr.1635 din 02.11.2020 pronunțată de către Judecătoria Slatina, prin
care a fost validat mandatul de consilier local al Consiliului local al Comunei Verguleasa al
domnului Calinescu Petre, supleant propus de P.S.D.;
- Depunerea juramantului de catre domnul Calinescu Petre, supleant propus de PSD filiala Olt;
- Procesul-verbal nr.6025/28.10.2020 al ședinței privind ceremonia de constituire a
Consiliului local al Comunei Verguleasa;
- Ordinul Prefectului Județului Olt nr.473/29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii
condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Verguleasa, județul Olt;
- Proiectul de hotarare nr.1/03.11.2020;
- Referatul de aprobare nr.2/03.11.2020;
- Referatul compartimentului de specialitate nr.3/03.11.2020;
În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. a)
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul

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 noiembrie, decembrie 2020 si ianuarie 2021, in persoana doamnei consilier
local Pavelescu Ramona Teodora;
Art.2. Doamna Pavelescu Ramona Teodora 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
- consilieri locali absenti da la sedinta - 1
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
PAVELESCU RAMONA TEODORA

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
CONSTANTIN BALMAU

