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Cu privire la: alegerea pregedintelui de gedin!5 al Consiliului Local al comunei
Fr6ncegti pe o perioadi de 3 Iuni

Consiliul local al comunei Fr6ncegti intrunit in gedint5 ordinard public5 la data de
26.02,2021 la care pafticip5 un numir de 14 consilieri din totalul de L4 in functie, gedint6
condus5 de domnul consilier BEluic5 Ion CHtdlin,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr. 926 din 0L.02.2021, cu privire la ,,alegerea pregedintelui

de gedin!5 al Consiliului Local al comunei Fr6ncegti pe o perioad5 de 3 luni ";
- Referatul nr. 925 I 01.02.2021;
- Rapoftul de specialitate nr. 1005/ 02.02.202t;
-Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit5lii proiectului de hot5rire,

intocmit de c5tre secretarul localitStii nr. 1006 din 02,02.2021;
- Avizul comisiei pentru invS!5m6nt, culte, sEn5tate, cultura, protectie sociala, activitati

sportive si de agrement nr. 10 din 19,02.202t;
- Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia mediului,

buget - finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie
comunala, servicii si comert nr. 10 din 19.02.202L;

- Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridice, ap5rarea ordinii publice si
linistii publice, a drepturilor cetatenilor nr. 10 din L9.02.202t;

- Anunlul nr. 92710L.02.2021 privind aducerea la cunogtintH public6 a proiectului de
hot6rdre;

- Procesul verbal de afigaj nr. 928/01.02.2021 ;
tn conformitate cu art. 123 din OUG nr, 57l2OLg privind Codul administrativ, cu

modific5rile 9i complet6rile ulterioare, art. 15 din Regulamentul de Organizare 9i Funclionare
al Consiliului Local al comunei Frdncegti, aprobat prin HCL nr,6Ll5 din 19.t1.2020, art.7
alin.1 din Legea nr. 5212003 privind transparenla decizionalS in administralia public5,
republi^cat5.

In temeiul art. 139 alin. (1) 9i aft.196 alin,(l) lit.a) din OUG nr. 571 2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un num5r de 14 voturi
"pentru', 0 voturi ,,ab!ineri" 9i 0 voturi ,jmpotriv5" a fost adoptat6 urm5toarea:

HOTARARE
Art,l Se numegte in funclia de pregedinte de gedintS, pentru conducerea gedintelor

ordinare si extraordinare ale Consiliului Local FrSncesti, d-nul consilier BEluicH Ion CEtElin.
Att. 2 Durata mandatului de pregedinte de gedint5 este de 3 luni, respectiv februarie,

maftie 9i aprilie 202L, La sf6rgitul perioadei, mandatul inceteaz5 de drept.
Aft. 3 Cu ducerea la ?ndeplinire a prezentei hot5rdri se imputernicegte secretarul

localitSlii care o va comunica la: Institutia Prefectului - judetul VSlcea, Primarului si
consilierului BSluic5 ton c5tHf.1, 
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Nr. 10 din 26.02.2O2t
Comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea

Contrasemneaz5,




