
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL FRANCESTI

JUDETUL VALCEA

norAnAnEA NR.7s
Cu privire la alegerea pregedintelui de gedinld al Consiliului Local al comunei

Fr6ncegti pe o perioadS de 3 luni

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedin[5 ordinarE publicE la data de 15.11.2021 la

care particip5 un num5r de 14 consilieri din totalul de 14 in functie, gedint5 condus5 de domnul
consilier Cioboatd Dumitru Flavius,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr, 11206 din 01.I7.202I, cu privire la ,,alegerea pregedintelui de

sedintS al Consiliului Local al comunei Fr6ncesti pe o perioadS de 3 luni ";
- Referatul nr. 11205 din 01.11.2021, intocmit de secretarul general al localit5tii privind

Alegerea presedintelui de sedintS al Consiliului Local;
- Rapotul de specialitate nr. 7L2091 01.11,2021;
-lin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitStii proiectului de hot516re, intocmit

de cltre secretarul localitS[ii nr. 11332 din 02.LL.202L;
- Avizul comisiei pentru inv5t5m6nt, culte, sSnbtate, cultura, protectie sociala, activitati sportive

si de agrement nr. 75 din 08.1i.2021 ;
- AvizuI comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, proteclia mediului, buget -

finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala,
servicii si comert nr,75 din 08.I1.202I;

- Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apErarea ordinii publice si linistii
publice, a drepturilor cctatenilor nr.75 din 08, II.202t ;

- Anuntul nr.11207101.11.2-021 privind aducerea la cunostintS publicE a proiectului de hot516re;
- Procesul verbal de afisaj nr. 11208/0LI1202I ;

tn conformitate cu art. 123 din OUG nr,5712019 privind Codul administrativ, cu modiflcSrile si
completSrile ulterioare, art. 15 din Regulamentul pentru desfSsurarea gedinlelor Consiliului Local al
Comunei Fr6ncesti aprobat prin HCL nr. 61/5 din 19.17.2020, art.7 alin.1 din Legea nr.5212003
privind transparenta decizlonalS in administratia publicS, republicatd.

In temeiul art. 139 alin. (1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr, 571 20L9 privind Codul
administrativ, cu modificarilc si completarile ulterioare, cu un numSr de 14 voturi "pentru", 0 voturi
,,abtineri" si 0 voturi ,,impotriv5" a fost adoptatd urmdtoarea:

HOTARARE

Art.1 Se numegte in functia de pregedinte de gedin[5, pentru conducerea Sedintelor ordinare si
extraordinare ale Consiliului Local FrSncesti, d-nul consilier Cioboat5 Dumitru Flavius.

Art. 2 Durata mandatului de pregedinte de gedint5 este de 3 luni, respectiv noiembrie si
decembrie 2021 si ianuarie 2022. La sf6rgitul pcrioadei, mandatul inceteazS de drept.

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotlrAri se imputernicegte secretarul localitSlii care
o va comunlca la: Institutia Prefectului - judetul VAlcea, Primarului si Consilierului Cioboat5 Dumitru
Flavius.

Pregedinte de gedin[5,
CIOBOATA itru -
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Nr. 75 din 15.11.2O2L
Comuna FrAncesti, judetut VAlcea

ContrasemneazS,
Secretar




