COMUNA ICOANA
JUDEŢUL OLT

Hotărâre
cu privire la : alegerea preşedintelui de şedinţă
Având în vedere :
- Proiectul de hotarare nr. 18/30.09.2021 si referatul de aprobare nr.
1791/30.09.2021 intocmite de d-na primar Ancuta Gabriela ;
- Prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;
- Prevederile art. 9 si art. 10 din H.C.L. Icoana nr. 11/31.05.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al consiliului local;
- Raportul de specialitate nr. 1792/30.09.2021 întocmit de Secretarul general
al comunei Icoana ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 18/30.09.2021 ;
În temeiul art. 139, alin. (1) , art. 129, alin. (14), art. 196, alin. (1), lit. a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL ICOANA ,
Adoptă prezenta
HOTĂRÂRE :

Art.1. Se alege ca preşedinte de şedinţă numitul Tănase Aniel - Gabriel pentru a
conduce sedinta consiliului local din data de 30.09.2021 .
Art.2. Prezenta hotărâre va fi înaintată la Instituţia Prefectului –Judeţul Olt pentru
control legalitate si președintelui de ședința pentru luare la cunoștință .
Preşedinte,
Tănase Aniel - Gabriel

Contrasemnez cf. art. 243, alin. (1),
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
Secretar general
Nicolaita Viorel

ICOANA
Nr. 26 din 30.09.2021

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri din numărul total
de 11 consilieri în funcție și 9 consilieri prezenți .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.
26/30.09.2021
Data
Nr.
Semnătura persoanei responsabile să
Operațiuni efectuate
crt.
ZZ/LL/AN
efectueze procedura
0
1
2
3
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate
1
30/09/2021
x simplă □ absolută □ calificată
2 Comunicarea către primar
07/10/2021
3 Comunicarea către prefectul județului
07/10/2021
4 Aducerea la cunoștința publică
07/10/2021
Comunicarea, numai în cazul celei cu
30/09/2021
5
caracter individual
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 30/09/2021
6
juridice, după caz

