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H O T Ă R Â R E A  NR. 20

Privitor la: alegerea  președintelui  de  ședință  al
Consiliului Local Roșiile, județul Vâlcea

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa
sa ordinară din data de  29.03.2021 la care participă un număr de 11
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având în vedere că domnului Brabete Dănuț ales președinte de
ședință  în  data  de  25.11.2020  i-a  expirat  mandatul,  se  impune
alegerea unui alt președinte de ședință pentru o perioadă de trei luni,
președinte de ședință fiind ales în condițiile art. 123 alin (1) din O.G.
nr. 57/2019 domnul Trușcă Ion-Dumitru;

Luând în dezbatere referatul secretarului  general UAT Roșiile și
raportul de specialitate înregistrat la nr. 1038/22.03.2021, avându-se
în  vedere  și  propunerea  consilierilor  locali  referitor  la  alegerea
președintelui de ședință;

Văzând avizele  comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului
local Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Ţinând  cont  de  raportul  de  avizare  al  legalităţii  proiectului  de
hotărâre întocmit de secretarul Comunei Roşiile; 

În conformitate cu prevederile art. 123 alin (1), (4), art. 129 alin.
(3)  lit.  a  din  O.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  Hotărâri
Consiliului  Local  Roșiile  nr.  2/25.11.2020  privind  Regulamentul  de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Roşiile, judeţul
Vâlcea,  Legii  nr.  52/2003  r1 privind  transparența  decizională  în
administrația publică;

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.G. nr.
57/2019 privind Codul  administrativ,   cu modificările  și  completările
ulterioare,  cu  8  voturi  pentru,  domnul  Trușcă  Ion-Dumitru,  Bucura
Alexandru-Gheorghe,  Dozescu Dorin  neparticipând la vot,   Consiliul
local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea:

H O T Ă R Â R E :

Art.  Unic.  Domnul  consilier  Trușcă  Ion-Dumitru  se  alege
preşedinte  de  şedinţă  al  Consiliului  Local  al  comunei  Roșiile  pe  o
perioadă  de  3  luni,  începând  cu  luna  Martie,  29.03.2021,  și  este
însărcinat să aducă la îndeplinire atribuțiile prevăzute de lege. 

Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului
Vâlcea  în  vederea  efectuării  controlului  de  legalitate,  primarului,
persoanei prevăzută la art. 1, persoanelor interesate şi va fi adusă la
cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul
Vâlcea.

Roșiile, 29.03.2021
       Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează pentru legalitate, 
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