
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL FRANCESTI

JUDETUL VALCEA

norAnAnEA NR. 26
Cu privire la: alegerea pregedintelui de gedin!5 al Consiliului Local al comunei

Fr6ncesti pe o perioadi de 3 luni

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunlt in gedintS ordinard publicb la data de 28.05.2021 la

care particip5 un num5r de 74 consilieri din totalul de 15 in funcfie, gedinf5 condusS de domnul
consilier Boncea Alexandru Alin,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr. 4281 din 27.04.2021, cu privire la ,,alegerea presedintelui de

sedintS al Consiliului Local al comunei Fr6ncesti pe o perioad5 de 3 luni ";
- Referatul nr.4280 din27.04.2021, intocmit de secretarul general al localitStii privind Alegerea

presedintelui de sedint5 al Consiliului Local;
- Raportul de specialitate nr. 44851 26.04.2027;
-Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitSgi proiectului de hotSrAre, intocmit

de c5tre secretarul localit5tii nr. 4480 din 26.04.2027;
- Avizul comisiei pentru inv5t5m6nt, culte, sEn5tate, cultura, protectie sociala, activitati sportive

si de agrement nr. 26 din 27.05.2021 ;
- Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protecfia mediului, buget -

finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala,
servicil si comert nr.26 din 2L.05.2027 ;

- Avlzul comisiei pentru administratle publlca locala, jurldice, apErarea ordinii publice si linlstii
publice, a drepturllor cetatenilor nr.26 din 2L05.2027 ;

- Anuntul nr.4369122.04.202L privind aducerea la cunostint5 public5 a proiectului de hotSr6re;
- Procesul verbal de afisaj nr.4370122.04.2027 ;

ln conformitate cu art. 123 din OUG nr.5712019 privind Codul adminlstratlv, cu modificdrile si

completSrile ulterioare, art. 15 din Regulamentul pentru desf5surarea sedintelor Consiliului Local al

Comunei FrSncegti aprobat prin HCL nr. 6715 din 19.77.2020, arl.7 alin,1 din Legea nr. 5212003
privi nd tra nsparenta decizionalS in admi nistratia publicS, republ icat5.

In temeiul art. 139 alin. (1) si at.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 571 2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numEr de 14 voturi "pentru", 0 voturi
,,ablineri" si 0 voturi ,,impotriv5" a fost adoptati urmEtoarea:

HOTNRARE

Art.1 Se numegte in functla de pregedinte de gedin[5, pentru conducerea gedintelor ordinare si

extraordinare ale Consiliului Local FrSncesti, d-nul consilier Boncea Alexandru Alin.

Art. 2 Durata mandatului de pre5edinte de gedin[5 este de 3 luni, respectiv mai, iunie si iulie
2027. La sf6rgitul perioadei, mandatul inceteazS de drept.

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotS16ri se imputernicegte secretarul localitS[ii care
o va comunica la:
Alin.

Prefectului - judetul V6lcea, Primarului si Consilierului Boncea Alexandru

Pregedinte ContrasemneazS,
Boncea Secretar
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nr.26 ain zl.ofzozt

Jr. Dumitrascu

Comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea




