
ROMÂNIA                

JUDEŢUL VÂLCEA            

COMUNA IONEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr. 26 
 

Cu privire la: alegere preşedinte de şedinţă  

 

Consiliul local al Comunei Ioneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

08.09.2021, la care participă un nr. de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în 

funcţie; 

Văzând că preşedintele de şedinţă legal ales este dl. Catanoiu Ion 

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Comunei Ioneşti 

insotit de referatul de aprobare, inregistrat sub nr. 5007 din 08.09.2021, precum şi 

faptul ca mandatul de preşedinte de şedinţă al dl. Catanoiu Dumitru încetează şi se 

impune alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pentru perioada Septembrie - 

noiembrie 2021;  

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 52/2003 privind transparenţa 

decizională cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 

Luând în considerare raportul de specialitate al secretarului comunei, nr. 5008 

din 08.09.2021 raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a respectării drepturilor cetăţenilor nr. 5025 din 08.09.2021 

precum şi raportul de avizare al secretarului comunei, inregistrat sub nr. 5009 din 

08.09.2021; 

În conformitate cu prevederile art. 123 din OUG 57/2019 cu privire la Codul 

Administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit a) din OUG 57/2019 cu privire la 

Codul Administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se alege dl. Catanoiu Ion consilier local, preşedinte de şedinţă pentru 

perioada septembrie - noiembrie 2021. 

 

Art.2 Preşedintele de şedinţă nominalizat la art.1 va conduce şedinţa 

Consiliului Local, exercitând atribuţiile conform prevederilor art. 123 din OUG 

57/2019 cu privire la Codul Administrativ. 

 

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului şi 

compartimentului contabilitate în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor 

acesteia, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea. 

 

Art. 4. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoştinţa publică a prezentei 

hotărâri în termen de 5 zile de la comunicarea către prefect, prin afişarea acesteia la 

sediul Consiliului Local Ioneşti. 

 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                                        CONTRASEMNEAZĂ 

              Catanoiu Ion                                                          SECRETAR GENERAL 

                                                             Dobra Emil Florin  
 

                        Ionesti 08.09.2021 
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