
JUDETUL VALCEA 

COMUNA IONESTI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA nr. 38 

 

Cu privire la: revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 32/16.05.2017 privind 

aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Ionesti 
 

Consiliul Local al Comunei Ionesti, intrunit in sedinta ordinara din data de 

18.07.2017, la care participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri in 

functie; 

Vazand ca presedintele de sedinta legal ales este dl. Cherascu Ion; 

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei, insotit de 

expunerea de motive nr 3789 din 17.07.2017, precum si referatul secretarului comunei, 

inregistrat sub nr. 3788 din 17.07.2017, prin care se propune revocarea Hotararii 

Consiliului Local nr. 32/16.05.2017 privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei 

Ionesti, urmare a faptului ca anexa hotararii in cauza nu a fost intocmita in acord cu 

legislatia in vigoare; 

Luand in considerare raportul de specialitate al compartimentului juridic nr. 3806 din 

18.07.2016, raportul comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea 

ordinii si linistii publice, a respectarii drepturilor cetatenilor nr. 3807 din 18.07.2017,  

precum si raportul de avizare al secretarului comunei Ionesti; 

Fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea 52/2003 privind transparenta 

decizionala cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 

In conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administreatia publica locala, 

republicata si completata. 

In temeiul Legii 215/2001, cu un numar de 12 voturi pentru, adopta urmatoarea: 

 

HOTARARE 

 

Art. 1. Se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 32/16.05.2017 privind aprobarea 

nomenclatorului stradal al comunei Ionesti. 

 

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului, in vederea 

aducerii la indeplinire a prevederilor acesteia, compartimentului contabilitate precum si 

Institutiei Prefectului Judetului Valcea; 

 

Art. 3. Secretarul Comunei va asigura aducerea la cunostinta publica a prezentei 

hotarari, in termen de 5 zile de la comunicarea catre prefect, prin afisarea acesteia la 

sediul Consiliului Local Ionesti. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA    CONTRASEMNEAZA, 

Cherascu Ion                SECRETAR 

             Dobra Emil Florin 

IONESTI 18.07.2017 


